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A MAIORÍA DOS GALEGOS E GALEGAS que o pasado 1 de marzo acudiron a votar decidiron cambiar
de signo político o goberno da Xunta de Galicia; como ven sendo norma, asistimos ao cambio de respon-
sables da política forestal galega e, polo mesmo, consideramos acaído expoñer a quen lle corresponda as
nosas inquedanzas neste intre económico e social que tanto nos afecta ós propietarios e traballadores do
sector forestal galego.

Sabemos que o noso sector é considerado estratéxico no programa de goberno do partido gañador e iso da-
nos esperanzas de que se entendan as nosas posicións e se aporten solucións dentro das posibilidades des-
te novo goberno.

O sector forestal galego atravesa unha grave situación derivada da crise económica na que estamos inmer-
sos, situación que se veu complicada cos danos producidos nos montes polo ciclón Klaus do pasado 23 de
xaneiro. A demanda e os prezos da madeira caeron bruscamente e, como consecuencia, os investimentos
no monte decrecen progresivamente, incrementando o abandono e con iso o risco de incendios forestais e
deixando sen carga de traballo a centos de pequenas empresas dedicadas aos traballos forestais.

Galicia conta no monte cunha das fontes de traballo e de riqueza máis importantes e competitivas, riqueza
viva que nesta situación de crise económica se atopa seriamente comprometida de non dispor dos recursos
económicos para o seu mantemento. Esta situación require, ao noso entender, dunha urxente formulación que
permita manter a dinámica de traballo na defensa da produción e do medio natural. Nesta perspectiva paré-
cenos indispensable dispoñer de políticas específicas, compartidas por todos os axentes do sector, claramen-
te dirixidas a manter o investimento no monte e a tratar de buscar novas saídas aos produtos forestais.

Ao mesmo tempo, o monte é dos poucos sectores que traballan a medio e longo prazo capitalizando os in-
vestimentos mesmo en momentos de recesión como o que estamos a vivir. Tócanos preparar o futuro de-
fendendo e promovendo a vida no rural, o medio natural e as industrias e servizos forestais e para iso pre-
cisamos o apoio da administración.

Dende sempre consideramos que o monte galego precisa de políticas de consenso parlamentario para fa-
cer programas de media ou longa duración que proporcionen o horizonte de estabilidade que os investi-
mentos forestais necesitan. 

Nesta situación avanzada do ano preocúpanos a temática dos incendios que xa fixo forte presenza nesta pri-
mavera nos montes galegos. Compre que o novo goberno sexa pragmático, manteña o aparello de loita con-
tra o lume e tente despolitizar este servizo para que estea fora dos cambios que se podan producir cada ca-
tro anos na administración galega. Temos pendente a resolución do concurso das centrais de biomasa e requi-
rimos do novo goberno que non demore a decisión xa que dispomos dun forte excedente de madeira que soa-
mente ten utilidade con este fin enerxético o uso do cal pode dinamizar unha boa parte do sector.

A dinámica do sector non debe parar e precisamos rematar a Lei de Montes, impulsar a creación das agru-
pacións de montes particulares, facilitar a xestión das axudas ás actividades silvícolas e manter a Mesa da
Madeira e o Comité Galego de Defensa dos Montes contra os Incendios Forestais como lugares de encon-
tro de todos os compoñentes deste sector produtivo. 

A AFG é unha asociación con vintetrés anos de vida ao servizo de comunidades de montes e propietarios
de montes de particulares que conta cun equipo de dezanove profesionais de longa experiencia nestas te-
máticas. Os logros obtidos por esta asociación na defensa dos intereses de Galicia en xeral, e dos
silvicultores en particular, xunto co seu prestixio nacional e internacional neste campo, constitúen para nós
un valioso patrimonio que, como fixemos desde a nosa fundación, brindamos ao novo goberno co mellor
espírito de colaboración.

Ao novo goberno galego

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente
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Francisco Dans del Valle

Francisco Fernández de Ana Magán

A PARTIR dos grandes obxectivos de investiga-
ción, cumpre que os axentes do sector definan e
precisen as súas demandas concretas e priorida-
des, nas que os investigadores aportarían o deseño
dos programas coas metodoloxías a empregar xunto
coas necesidades en investigación básica. 

Con este fin sería importante crear, no marco da
Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega, un órgano
impulsor e artellador da investigación forestal galega
onde estiveran representados os actores do sector;
este órgano coordinaría aos investigadores e marca-
ría en boa medida as liñas, a curto, medio e longo
prazo, que o sector precisa mellorar ou resolver. 

Tomando en consideración os retos aos que se
enfronta na actualidade o monte galego, indícan-
se a continuación algunhas das principais liñas
de investigación no eido forestal.

Mellora xenética. Dada a pouca diversidade en es-
pecies arbóreas propias que ten Galicia, foi preci-
so introducir especies de calidade madeireira ou
con outras finalidades. A análise da súa evolución
e a mellora xenética destas especies deben contar
cun importante respaldo de investigación tanto bá-
sica como aplicada para que poidan responder á
demanda da sociedade e dos sectores industriais
dependentes delas. Ao mesmo tempo temos que
mellorar as especies autóctonas coa finalidade de
darlles un valor comercial que é a mellor forma de
conservalas; neste conxunto é importante apoiar a
diversificación das especies e dos aproveitamentos
e impulsar os novos usos que a sociedade deman-
da dos montes.

Silvicultura. O manexo das diferentes especies fo-
restais implica a resolución de múltiples proble-
mas, tanto de tipo tecnolóxico como puramente
biolóxico. A xestión forestal con períodos de produ-

A investigación forestal en Galicia e II

Os retos e as demandas
do sector
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ción curtos ou medios obriga a estudar a influencia
que isto pode ter na fisioloxía da propia especie, na
súa sanidade ou nas relacións tróficas con outros
seres que alí poden estar presentes. As novas de-
mandas sobre os bosques galegos levan ao deseño
de novos modelos de tratamentos silvícolas, a me-
llorar a estimación dos crecementos e producións
forestais madeireiras e a crear soportes para o con-
trol da produción sen esquecer outros produtos de
calidade que se dan nas mesmas áreas (pastos, co-
gomelos, froitos, caza, etc.). Tentamos que o mon-
te produza máis calidade mellorando o coñece-
mento do seu manexo. Por outra parte, resulta moi
necesario asegurar a sustentabilidade da xestión fo-
restal. Por iso, é preciso afondar no coñecemento
dos efectos a curto, medio e longo prazo das dife-
rentes técnicas silvícolas, con especial énfase na
silvicultura intensiva de quenda curta.

Sanidade forestal. Como consecuencia da globa-
lización estamos asistindo a novas dinámicas de
axentes patóxenos autóctonos ou alóctonos con
graves atrancos para a produción. Isto vai seguir
acontecendo no futuro e xunto con outros axentes
ambientais incidirán fortemente nas formacións
arbóreas presentando constantes novidades que te-
mos que coñecer e ter moi presentes para non fra-
casar na obtención do produto final proxectado. Os
sistemas de prevención e control de pragas e doen-
zas teñen que responder ao risco do dano causado
por estes axentes.

Economía forestal. É preciso traballar na mellora
económica dos sistemas forestais procurando
incrementar a rendibilidade dos aproveitamentos
tradicionais ademais doutros novos moi importan-
tes que poden ser obtidos a través do turismo, as
enerxías alternativas, as producións complemen-
tarias como os froitos, a carne de monte ou a
caza, ademais doutros bens non tanxibles como
pode ser o secuestro do CO2 ou a produción de
auga de calidade e en conxunto a función social
do monte. Todo isto incide no ordenamento do
monte como conxunto produtivo e na creación de
postos de traballo.

A seguridade para o produtor forestal ten ta-
mén que formar parte dos sistemas económicos a
empregar para animar a inversión particular na
mellora deste sector contribuíndo dese xeito ao
mantemento e conservación do mesmo, é dicir, ó
cumprimento dos acordos paneuropeos de xes-
tión sostible.

Temos que mellorar as especies autóctonas coa finalidade de darlles
un valor comercial que é a mellor forma de conservalas. Carballeira
en Ferreira de Pantón (Lugo).

Cómpre mellorar o coñecemento sobre a influencia que os bosques
exercen no regulamento da cantidade e calidade das augas para
preservar axeitadamente este recurso. Río Ulla.

É preciso afondar no coñecemento

dos efectos a curto, medio e longo

prazo das diferentes técnicas

silvícolas, con especial énfase na

silvicultura intensiva de quenda curta
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Estatística do monte. En Galicia non contamos
cunha información axeitada que nos permita coñe-
cer, con boa estimación, as existencias de produtos
no monte e as características da economía e da
xestión do monte. Non existen datos reais sobre o
número e perfil dos propietarios forestais, os datos
e información socioeconómica sobre o monte son
parciais, atópase agregada con outros sectores
agrarios e non permite ter un coñecemento rigoro-
so sobre a realidade forestal.

Tamén é preciso acurtar os prazos de realiza-
ción do Inventario Forestal Nacional para axeitalo
ás nosas necesidades produtoras. Ao mesmo tempo
temos que mellorar os sistemas de toma de datos
de produtos que agora non están cuantificados co-
mo acontece no caso da biomasa forestal primaria,
do gando, os cogomelos, a castaña, a caza, a produ-
ción de folla de diversas especies ou plantas medi-
cinais, entre outras, que lles permitan á nosa in-
dustria planear as posibilidades produtivas.

Ordenación do monte e certificación forestal. É
preciso adaptar a normativa legal e as figuras de pla-
nificación forestal actuais (proxecto de ordenación,
plan técnico de ordenación) ás características do
medio galego, moi diferentes das do resto do Esta-
do. En especial é urxente establecer algunha figura
sinxela (plan simple de xestión, etc.) que permita a
planificación dos montes de pequeno tamaño
(maioritarios na rexión) e o seu acceso á certifica-
ción forestal polos dous sistemas establecidos en
España (PEFC e FSC). Tamén é necesario adaptar
os métodos de ordenación clásicos, ou deseñar no-
vos, para montes non produtores (Rede 2000, etc.).

Edafoloxía. Dada a pouca calidade dos solos dos
montes galegos cómpre afondar no coñecemento
dos diversos substratos forestais para o seu uso coas
diversas especies arbóreas e ao mesmo tempo estu-
dar as posibilidades dos adubados nos mesmos para
mellorar as súas deficiencias; deberiamos coñecer
mellor o papel da materia orgánica e polo mesmo da

súa extracción, a rexeneración dos solos forestais
despois da corta final e a incidencia da preparación
antes da súa plantación. Tamén cómpre traballar so-
bre a reciclaxe de residuos en terreos forestais.

Ecoloxía forestal e cambio climático. O coñece-
mento do medio natural e a defensa dos nosos eco-
sistemas naturais son necesidades importantes que
temos que apoiar como contrapeso doutras áreas
produtivas. O manexo destes ecosistemas son
complexos se non se queren estragar coa interven-
ción do home.

O impacto do cambio climático e a adaptación
do sector forestal a esta perturbación é un dos
principais retos ao que se enfronta a actividade fo-
restal nos vindeiros anos. A distribución natural
das especies forestais, a produtividade forestal, as
técnicas silvícolas, as quendas e as formas de apro-
veitamento, a sanidade forestal, os incendios e a
dispoñibilidade dos recursos hídricos xerados nas
bacías forestais, son algúns dos factores afectados
polo cambio global e por tanto precisamos urxente-
mente de investigación e coñecemento para poder
levar a cabo unha adaptación á nova situación.

Hidroloxía. Os recursos hídricos xerados nas áreas
forestais son vitais para a poboación e o desenvol-
vemento dos diferentes sectores económicos ade-
mais da conservación dos sistemas forestais. Cóm-
pre mellorar o coñecemento sobre a influencia que
os bosques exercen no regulamento da cantidade e

A biomasa estase a converter nun importante recurso forestal e
enerxético.

Sería importante crear, no marco da

Plataforma Tecnolóxica Forestal

Galega, un órgano impulsor e

artellador da investigación forestal

galega
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calidade das augas para preservar axeitadamente
este recurso e ao mesmo tempo avaliar o impacto
causado por actividades forestais e de aperturas
das novas vías de comunicación.

Biodiversidade. O mantemento de diversidade fau-
nística e florística nos ecosistemas forestais é outra
das liñas de traballo estratéxicas. É necesario traba-
llar para a restauración e recuperación dos ecosiste-
mas máis degradados e tamén na restauración de
formacións vexetais en práctica desaparición. A bio-
diversidade é outro dos activos importantes do mon-
te que incide en moitas das funcións do monte, por
exemplo na apicultura, polo labor polinizador das
abellas que contribúen tanto á propagación de novas
plantas como ó incremento de froitos que serven de
alimento á fauna que habita nos nosos montes.

Bioenerxía. Dado que os montes galegos son gran-
des produtores de biomasa, esta convértese nun re-
curso importante pola posibilidade da súa conver-
sión en enerxía. Estas novas tecnoloxías implican
cambios tanto na silvicultura como nos sistemas de
aproveitamento e transformación, e teñen que ter
un apoio na investigación para poder desenvolver-
se coa velocidade requirida nun sector novo que,
dada a conformación da propiedade e do territorio,
é moi peculiar.

Produtos non-madeireiros e as externalidades.
Usos tradicionais e novos aproveitamentos están to-

mando forza en Galicia sen que medre un corpo cien-
tífico-técnico de respaldo axeitado. Nesta situación
atópanse os novos aproveitamentos como son os cul-
tivos enerxéticos, a produción de plantas aromáticas e
medicinais, froitos (castaña, noz, abelá, etc.), e os sis-
temas agroforestais, especialmente os modelos silvo-
pastorais de produción de madeira e carne.

No eido das externalidades o papel dos montes
na fixación de CO2 e na dispoñibilidade e regula-
mento das augas deben ter un tratamento específi-
co acorde coa importancia que están a adquirir es-
tes servizos nas sociedades avanzadas.

Defensa contra incendios e recuperación das áre-
as queimadas. Dada a gravidade deste problema é
necesario incrementar o noso coñecemento sobre
as técnicas preventivas, a predición do comporta-
mento do lume, a mellora da seguridade dos com-
batentes e a avaliación dos riscos na interface ur-
bano-forestal. O impacto dos incendios na erosión
e as riadas posteriores necesitan de sistemas de
predición destas perturbacións e de desenvolve-
mento de técnicas de rehabilitación e restauración
dos ecosistemas afectados. Tamén se precisa de
sistemas de avaliación dos efectos dos lumes repe-
tidos na recuperación dos montes.

Caza e pesca fluvial. Dada a incidencia do monte
e dos seus aproveitamentos na fauna cinexética e
piscícola, é necesario traballar o manexo dos seus
hábitats. Os aspectos de xestión e aproveitamentos
destes recursos deben contar con liñas de traballo
específicas dada a súa importancia en Galicia.

Paisaxe e elementos culturais. A paisaxe como ele-
mento esencial do medio natural está, en moitas áre-
as de Galicia, sufrindo un forte deterioro e debe con-
tar con liñas de traballo propias nas que, dada a súa
importancia territorial, debe ter un papel protagonis-
ta. Pola súa parte, a riqueza en valores culturais que
albergan os montes galegos deben ter unha dedica-
ción especial en liñas de estudo e investigación •

A riqueza en valores culturais que albergan os montes galegos deben
ter unha dedicación especial en liñas de estudo e investigación.
Petroglifos nos montes de Agolada.

O papel dos montes na fixación de

CO2 e na dispoñibilidade e

regulamento das augas deben ter

un tratamento específico acorde coa

importancia que están a adquirir
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Indicación xeográfica protexida
Castaña de Galicia

O pasado mes de febreiro entrou en funcionamento o procedemento regulador da

indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia que será controlada polo Consello

Regulador creado para tal efecto.

A indicación xeográfica protexida Castaña de Galicia foi creada co fin de identificar os

froitos obtidos a partir dos cultivares autóctonos galegos do castiñeiro europeo

(Castanea sativa, Mill.) destinados ao consumo humano e comercializados en fresco ou

conxelado. Estas castañas deberán cultivarse e procesarse segundo o establecido no

regulamento e nas normas complementarias de aplicación da indicación xeográfica.

Territorio afectado pola protección. O territorio
abranguido por esta protección é o seguinte:

• Provincia da Coruña: a Comarca da Terra de
Melide, e os concellos de Arzúa e Boimorto
(comarca de Arzúa).

• O conxunto da provincia de Lugo, a excep-
ción dos concellos do Vicedo, Viveiro, Xove
e Cervo (comarca da Mariña Occidental),
Burela e Foz (comarca da Mariña Central) e

Barreiros e Ribadeo (comarca da Mariña
Oriental).

• A totalidade dos concellos da provincia de
Ourense.

• Provincia de Pontevedra: as comarcas do
Deza e de Tabeirós-Terra de Montes, os con-
cellos de Cotobade, A Lama e Campo La-
meiro (comarca de Pontevedra) e o concello
de Cuntis (comarca de Caldas).
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Traballos requiridos nos soutos. Entre os labores
que deberán levarse a cabo nos soutos que se quei-
ran acoller a esta indicación xeográfica protexida fi-
gura o enxerto. As árbores só se poderán enxertar
con variedades que produzan castañas de calidade
procedentes dos distintos cultivares autóctonos ga-
legos de castiñeiro.

A castaña deberá recollerse coa dilixencia nece-
saria para asegurar a súa calidade, tras a súa caída
natural da árbore, e introducirase in situ en reci-
pientes que permitan unha axeitada ventilación,
que deberán levar unha etiqueta identificativa na
que se fará constar, cando menos, a data e o lugar
de recolección.

Características das castañas. As características
esixibles á Castaña de Galicia amparada pola indi-
cación xeográfica, unha vez colleitada, serán as se-
guintes:

• Humidade mínima do 50% e máxima do 60%.
• Porcentaxe máxima de froitos tabicados: 12%.
• Porcentaxe mínima de carbohidratos: 55%.
• Número máximo de froitos por quilogramo

non superior a 120 no caso de produto para
fresco e 200 no caso de produto conxelado.

En cada envase de castañas coa indicación xeo-
gráfica protexida Castaña de Galicia admitirase un
máximo dun 5% de froitos que non cumpran as es-
pecificacións.

As presentacións comerciais das castañas da in-
dicación xeográfica protexida Castaña de Galicia

Souto manso no concello de Chantada (Lugo).

serán en fresco ou conxeladas. En ambos os casos
as castañas deberán presentarse enteiras, sans,
limpas, sen xerminar e exentas de sabores ou olo-
res estraños.

Todos os titulares de plantacións de soutos sus-
ceptibles de ser amparados pola indicación xeográ-
fica protexida Castaña de Galicia, presentarán ao
órgano de control, ao final de cada campaña, unha
declaración cos seguintes datos:

• Quilogramos de castañas recollidas en cada
parcela inscrita.

• Destino das castañas e, no caso de venda, o
nome do comprador.

• Calquera outro dato que no seu momento
o órgano de control poida considerar nece-
sario.

Rexistros do Consello Regulador. O Consello Re-
gulador levará os seguintes rexistros:

a) Rexistro de produtores e plantacións.
b) Rexistro de operadores-comercializadores e

almacenistas en fresco.
c) Rexistro de industrias de procesado.
No rexistro de produtores e plantacións inscri-

biranse todas as plantacións situadas dentro da zo-
na de produción que, reunindo as condicións esta-
blecidas no Regulamento e no Manual de Calida-
de, queiran destinar a súa produción á comerciali-
zación de castañas amparadas pola indicación xeo-
gráfica protexida Castaña de Galicia.

Na inscrición figurará:
• O nome do propietario (persoa física ou

xurídica) e, de ser o caso, do colono, par-
ceiro, arrendatario ou calquera outro titu-
lar de dereito real ou persoal que o faculte
para xestionar a plantación.

• A relación das parcelas nas que estea previs-
ta a produción de castaña susceptible de ser
amparada pola indicación xeográfica, identi-
ficadas mediante as súas respectivas refe-

As plantas acollidas á IXP só se

poderán enxertar con variedades que

produzan castañas de calidade

procedentes dos distintos cultivares

autóctonos galegos de castiñeiro
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rencias no Sistema de Información Xeográfi-
ca da Política Agraria Común, SIXPAC, con
indicación do marco de plantación no caso
das plantacións regulares e do número de
pés produtivos no caso de plantacións non
regulares.

• Cantos outros datos sexan necesarios para a
cualificación, localización e correcta identi-
ficación das parcelas inscritas.

Prezos da inscrición. O Regulamento aprobado
tamén establece as clases de cotas que deberán
aboar as persoas inscritas e os seus importes má-
ximos:

• Cota de inscrición: de ata 100 euros. Satis-
farase unha vez, no momento da alta no
Consello Regulador.

• Cota de renovación rexistral: ata 100 euros.
Pagarase con periodicidade cuadrienal no
caso dos titulares de plantacións e bianual

no caso de persoas titulares de instalacións
inscritas nos outros rexistros, coincidindo
coa renovación de datos do rexistro e a co-
rrespondente visita de inspección.

• Cota en función da actividade da persoa ins-
crita na indicación xeográfica, que será pro-
porcional ao valor da súa produción. Esta cota
poderá chegar ata o 2% do valor do produto
controlado •

O Regulamento aprobado tamén

establece as clases de cotas que

deberán aboar as persoas inscritas

así como os seus importes máximos

correspondentes

Castañas dun souto en Lalín (Pontevedra).

Dorna 5 B Taragoña - 15895  Rianxo (A Coruña)

Teléfono: 981 863 034- Fax 981 861 341

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

EXCAVACIONES

CANALIZACIONES

POZOS DE BARRENA

REPOBLACIONES FORESTALES

OBRAS DE CANTERÍA
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NO CABE duda que las líneas eléctricas causan
un grave y duradero perjuicio económico, social y
ecológico en el ámbito forestal gallego. La princi-
pal fuente de ingresos de las fincas dedicadas a
monte arbolado es la derivada de la explotación
forestal, mayoritariamente madera, con especies
altamente productivas: pinos (Pinus pinaster, Pinus
radiata) eucaliptos (Eucalyptus globulus, E nitens),
castaños (Castanea sp) y otras frondosas. El bene-
ficio de esta producción deja de obtenerse en las
superficies ocupadas por líneas eléctricas.

Por otro lado, los tendidos eléctricos devalúan
las fincas en su conjunto al incidir sobre el paisaje
y modificar el hábitat forestal. Sobre todo, las líne-
as aéreas de alta tensión (y sus torres) suponen una
intrusión visual severa que repercute en el valor de
recreo que tiene el monte.

Los impactos ecológicos ya han sido amplia-
mente estudiados: mayor incidencia de procesos
erosivos y peor regulación hídrica al faltar la cober-

tura arbórea, pérdida de capacidad de fijación de
CO2, pérdida de riqueza faunística y posibilidad de
electrocución de aves.

Pero además, al propietario de montes, la exis-
tencia de estas servidumbres de paso aéreas le
supone un elevado riesgo en la actividad silvícola
que realiza: posibles incendios causados directa-
mente por el mal estado de la infraestructura;
mayores dificultades para llevar a cabo labores de

Impacto de servidumbres y ocupaciones

en los montes (I)

Líneas eléctricas
Julio Ruiz Cagigal

Ingeniero técnico forestal

En una serie de artículos sobre
ocupaciones y servidumbres
existentes en los montes, la revista 
O Monte va a tratar de clarificar la
situación actual, haciendo un
especial hincapié en los derechos y
obligaciones de los propietarios
forestales y poniendo de manifiesto
las irregularidades y abusos que se
cometen con preocupante frecuencia.
En este número se comienza tratando
los tendidos eléctricos.

Los tendidos eléctricos impiden el desarrollo normal de la
producción maderable.
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extinción de incendios; acumulación de biomasa
combustible en el corredor de la línea; dificultades
en la corta de árboles aledaños a la servidumbre y
aumento de riesgo de accidentes.

Dentro de las servidumbres por paso de líneas
eléctricas podemos diferenciar las de paso aéreo y
las de paso subterráneo. Las más frecuentes en el
ámbito forestal son las servidumbres de paso aéreo
y a ellas nos referiremos. La servidumbre de paso
para la instalación de un tendido eléctrico grava los
bienes y derechos ajenos comprendiendo:

• El vuelo sobre el predio sirviente (la finca
afectada).

• El establecimiento de postes, torres o apo-
yos fijos para la sustentación de los cables
conductores de energía.

• El derecho de paso o acceso para atender a
la instalación, vigilancia, conservación y re-
paración de la línea.

• La ocupación temporal de terrenos u otros
bienes, en su caso, necesarios a los fines in-
dicados en el apartado anterior.

La conservación bajo la línea eléctrica de arbo-
lado de frondosas (robles u otras especies), no es
una alternativa económica para los propietarios,
más bien constituye una carga onerosa debido a los
costosos tratamientos selvícolas que necesaria-
mente habría que llevar a cabo (desbroces, podas,
desmoches, etc.

Estas servidumbres se rigen por lo establecido
en el Código Civil y por la legislación estatal espe-
cífica en la materia que citaremos en los siguientes
apartados.

Distancias en las servidumbres. Un aspecto bási-
co para el propietario forestal es conocer la super-
ficie que legalmente puede ocupar la servidumbre.
Esta superficie dependerá, además de la longitud,
de la anchura de la instalación eléctrica (proyec-
ción de los conductores extremos) y de las distan-
cias de seguridad que hay que mantener entre con-
ductores y ramas de arbolado.

Estas distancias mínimas vienen reglamentadas
en los siguientes Decretos:

• Decreto 3151/1968, Reglamento de líneas
eléctricas de alta tensión.

• Decreto 2413/1973, Reglamento electrotéc-
nico para baja tensión.

• Decreto 275/2001, condiciones técnicas es-
pecíficas de diseño y mantenimiento de ins-
talaciones eléctricas de distribución.

Las distancias mínimas de seguridad entre los
conductores extremos (considerando los conducto-

res en posición de máxima desviación) y las copas
de los árboles según este último decreto del año
2001 son de 5 metros en las líneas de 1ª y 2ª cate-
goría y de 3 metros en las líneas de 3ª categoría.
No existen distancias máximas.

Aplicando estas normas a una línea de 132 kV,
con una estructura metálica de 10 metros de
ancho, la franja libre de arbolado sería de aproxi-
madamente 23 metros. En realidad la anchura de
las calles aumenta hasta los 40 y más en muchas
líneas de alta tensión.

Las compañías eléctricas se amparan en el artí-
culo 35 del Decreto 3151/1968 para cortar los
árboles que, aún superando las distancias míni-
mas, pueden a su entender constituir un peligro
para la conservación de la línea. Estas distancias
de seguridad deberían estar perfectamente estable-
cidas en un documento en manos del propietario
del monte, pero no suele ser así. De esta forma,
exigir una indemnización por la corta de árboles se
hace sumamente penoso para el propietario y con-
seguir un precio justo por los daños y perjuicios,
casi imposible.

Para complicar todo esto un poco más, la Ley
3/2007 de 9 de abril de prevención y defensa con-
tra los incendios forestales de Galicia establece en
su artículo 21 letra f, una nueva limitación: en una
franja de 5 metros desde el extremo de la infraes-
tructura eléctrica (no distingue tipología de línea)
no podrá haber árboles de especies coníferas de
producción de madera, ni eucaliptos ni acacias •

Línea de alta tensión a su paso por un monte vecinal de Ponteareas
(Pontevedra).

O Monte_51  28/4/09  12:19  Página 13



14 o monte abril 2009

Entrevista

– Vostede xestiona unha explotación forestal
familiar ¿cal foi o motivo ou a motivación prin-
cipal que lle levou a coller as rendas de tan deli-
cada función?
Podemos dicir que me tocou por exclusión. Cando
no ano 1986 morre meu pai, que era o propietario
e o que se encargaba de xestionar o monte, eu era
o irmán que vivía máis cerca e o que tiña máis con-
tactos co monte, que non eran moitos.
– ¿Cal é a orixe da propiedade na súa familia?
A orixe detallada non a coñezo. Meu pai tiña datos
que apuntaban á adquisición de parcelas durante os
séculos XVI e XVII, supoño que para ir engadindo a
un núcleo anterior. En etapas máis recentes a propie-
dade pasou do meu bisavó á miña avoa, dela a meu
pai e do meu pai ós tres irmáns que neste momento
compartimos a propiedade. Na época do meu bisavó
e da miña avoa, a explotación estaba máis dirixida á
agricultura, co monte cunha función máis comple-
mentaria. Na época do meu pai houbo unha cantida-

propietario
forestal 
en Boqueixón

Juan Ramón
Gallástegui

Juan Ramón Gallástegui, profesor e

químico de formación, leva a xestión dunha

propiedade forestal familiar no concello de

Boqueixón (A Coruña). O monte ocupa

25 hectáreas arboradas e encóntrase

repartido en 10 parcelas.

O concello de Boqueixón está situado ao

sureste de Santiago de Compostela na

bacía do río Ulla, nunha comarca con

montes moi produtivos resultado dos bos

solos, das abondosas precipitacións e das

temperaturas temperadas. Concello

tradicionalmente agrícola-gandeiro veu

medrar nos últimos anos a súa superficie

dedicada a monte no que predominan o

piñeiro do país, o eucalipto e as fragas.

Hoxe en día o 58,31% da superficie

municipal é forestal (4.264 ha), toda ela 

de montes de particulares, non existen

montes veciñais en man común nin 

montes públicos.

Carballos americanos de 16 anos á entrada da casa familiar.
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de importante de superficie na que se substituíron os
cultivos digamos agrícolas polos forestais.
– Nos seus montes medran eucaliptos, piñeiros
de Oregón, castiñeiros e carballos americanos.
Raras veces un propietario forestal está aberto á
diversificación da produción ¿cal é o motivo de
optar por este monte mixto?
Faltan no inventario os piñeiros do país, que é o
que máis temos, e carballos do país, que aínda que
non os plantamos ¡aparecen por todas partes!
As razóns para ter un pouco de todo son múltiples.
Por un lado tratando de buscar a diversificación da
produción, e con iso minimizar riscos no caso de
pragas, de falta de valor dunha madeira determina-
da ou de calquera dos males que atoparemos os fo-
restalistas nos próximos anos. Por outro lado tamén
están as cuestións de biodiversidade e as estéticas.
Creo que a variedade é boa.
– Á vista dos resultados despois destes case 25
anos de experiencia, ¿cal sería a súa especie pre-
ferida?
O piñeiro do país. Pero así como no tango de Gar-
del 20 anos non son nada, en silvicultura 25 anos
son aínda menos. Se me preguntan hai 7 ou 8 anos
optaría por Eucalyptus globulus como especie para
producir. Era fantástico: non tiña doenzas, cortába-
lo en 12 ou 15 anos e nin sequera tiñas que replan-
tar porque rebrotaba. O meu ideal daquela era ter
1/3 de pino, 1/3 de eucalipto e o tercio restante
doutras especies. Pero a irrupción do goniptero
cambiou por completo o panorama.

En cambio o sufrido pino do país vaise salvando.
Non é o máis produtivo nin está a salvo de armilla-
rias, procesionarias e demais, pero vai aguantando.
– ¿Cales foron os atrancos principais que se
atopou no seu traballo de silvicultor?
Os atrancos principais veñen da dificultade de ato-
par quen che faga os traballos forestais. Os peque-
nos propietarios creo que temos aí o máis difícil.
Eu vexo que moitos optan por facelo eles mesmos,

Se os non asociados tivesen que

facer a declaración da renda cando

venden madeira como a que tiñamos

que facer todos hai 10 anos, xa verías

como se asociaban!

pero iso supón unha dedicación e unhas habilida-
des que non todos temos.
A outra dificultade que teño escoitado doutros co-
legas é a que ten que ver coa venda da madeira, eu
non a sentín. Na miña zona creo que o mercado
funciona razoablemente ben.
– Como vostede sabe a Asociación Forestal de
Galicia está apostando pola posta en marcha do
sistema PEFC de certificación forestal rexional,

Souto de castiñeiros híbridos de 16 anos.
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D. Cruz Gallástegui Unamuno, 
precursor do castiñeiro híbrido en Galicia

D. CRUZ GALLÁSTEGUI naceu en Vergara (Guipúzcoa) en
1891, obtivo o equivalente ao título de enxeñeiro agrónomo
en Stuttgart (Alemaña). En 1917 iniciou unha estadía en Es-
tados Unidos onde se especializou cos grandes xenetistas
americanos do momento na obtención de híbridos do millo.

En 1921 regresou a España e, por mediación do médi-
co de Escairón, Juan López Suárez, acabou aceptando a di-
rección da recén creada (a iniciativa de López Suárez) Mi-
sión Biolóxica de Galicia que nun primeiro momento se ins-
talou na Escola de Veterinaria de Santiago de Compostela
(hoxe Parlamento de Galicia). Nos seus comezos o persoal
da Misión estaba composto por D. Cruz e un axudante. En
Santiago Gallástegui conseguiu os primeiros híbridos euro-
peos do millo e comezou a investigar cos do castiñeiro.

En 1926 a Escola de Veterinaria pasou a ser cuartel mili-
tar e, ante a pasividade do concello de Santiago e da Deputa-
ción da Coruña, a Misión trasladouse a Pontevedra co apoio
do presidente da Deputación Daniel de la Sota, instalándose
finalmente no pazo de Gandarón na parroquia de Salcedo.
Nas novas instalacións D. Cruz abandonou a investigación so-
bre os híbridos do castiñeiro ao non dar coa técnica precisa
para a reprodución dos híbridos e máis para identificalos co-
rrectamente e esta liña quedou aparcada ata que chegou á
Misión Ernesto Vieitez en 1952. Pero iniciou outras liñas tales
que a mellora da pataca. En 1930 xunto con 17 labregos cre-
ou o Sindicato de Produción de Sementes que en 1931 distri-
buíu xa 20.000 kilos de semente de millo híbrido a clientes
galegos e do resto do Estado. Os traballos da Misión tamén se
encamiñaron cara a introdución do porco Large White, dos
abonos químicos, da mellora dos pasteiros, etc. A Misión con-
verteuse nun centro de estadía para investigadores extranxei-
ros ao mesmo tempo que atendía infinidade de consultas e vi-

sitas de labregos e gandeiros galegos o que demostraba a súa
talla como investigador e a súa preocupación permanente de
que os resultados da investigación chegasen aos seus máis
directos interesados.

D. Cruz faleceu en 1960 e ata ese momento seguiu co-
mo director da Misión Biolóxica xa por entonces convertida
nun centro de investigación de referencia mundial en inves-
tigación agraria.

Referidas al campo existen en el ambiente de Galicia dos

opiniones muy destacadas y por eso no del todo exactas: la

impresión de que las tierras tienen grandes posibilidades

de producción, idea compartida más por las gentes de la

ciudad que por las del campo, y la creencia de que la

ganadería es la principal riqueza del agro de Galicia. A

ambos tópicos he de dedicar unas palabras.

Respecto a la insuficiente productividad del agro, el

ciudadano culpa a la ignorancia del campesino, mientras

el labriego le achaca a la mala calidad de las tierras y al

clima desfavorable de todos los años. Ninguno de los dos

pareceres son exactos. Ambos olvidan el elemento más

importante del problema, el jurídico-social. Me refiero al

minifundio y a la desmembración de la propiedad y de los

cultivos, que imposibilitan y desbaratarán en el futuro todo

intento de progreso agrícola.

Cruz Gallástegui Unamuno (1958): El campo gallego. 

Editorial Citania, Buenos Aires.

D. Cruz Gallástegui nunha conferencia na Sociedade de
Agricultores de Sárdoma (Vigo) en 1931.

D. Cruz Gallástegui (no centro con paxarela) rodeado dos
asistentes a unha conferencia súa na Sociedade de Agricultores
de Sárdoma (Vigo) en 1931.
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por medio do que os propietarios forestais galegos
poden acceder a que a súa madeira teña un selo
que indica que procede de montes xestionados
con criterios de sostibilidade. ¿Que opinión lle
merece a certificación forestal?
Eu estou moi interesado en acceder á certifica-
ción. Creo que o futuro da madeira pasa por aí:
que sexa producida de xeito sustentable e que o
poida demostrar, levando o “selo” correspondente.
– ¿Que vantaxes e que inconvenientes lle ve á
certificación forestal rexional PEFC?
Eu non alcanzo a verlle inconvenientes. E vantaxes
moitas: se un pequeno propietario quere certificar
a súa madeira ten que ser dentro dun grupo moito
máis amplo, como é o caso.
Outra vantaxe que espero que teña a certificación é o
aspecto formativo: espallar entre os propietarios, com-
pradores de madeira, traballadores forestais etc., a cul-
tura da sustentabilidade e as boas prácticas forestais.
Espero de verdade que se estendan esas boas prácti-
cas, e que non quede todo en aparentar que se fai.
– ¿Como prevé o futuro da explotación?
Contestando á galega, con outra pregunta: ¿e quen
o sabe? O problema do forestal é que traballamos
e investimos hoxe para recoller dentro de 25, 40 ou
100 anos. O que si farei nos próximos anos é mo-
verme cara actuacións, non sei como dicilo, de me-
nor intervención. Non todo ten porque seguir a se-
cuencia: rozado, subsolado, plantación, fertiliza-
ción, rozado..., senón tratar de aproveitar sempre
que poida os rexenerados naturais, por exemplo.

– Moitos dos socios da AFG quéixanse de que
os seus fillos e fillas non amosan ningún intere-
se polas propiedades forestais e temen que nun
futuro as abandonen despois de tantos esforzos
feitos ¿sinte vostede esa mesma preocupación
ou, polo contrario ve nos seus fillos inda mozos,
interese polo mundo forestal?
Só algún dos meus fillos mostra polo de agora certo
interese polos temas forestais, pero creo que ese des-
interese aparente dos outros é cousa da idade. Lem-
bro unha anécdota cun veciño cando estabamos ava-
liando a idade duns árboles que plantara e dixo:
"planteinos cando tiña 21 ou 22 anos, ó volver da mi-
li, porque antes desa idade ninguén planta".
Eu supoño que o interese na xestión forestal apa-
receralles cando teñan que facerse cargo, como
nos pasou a moitos. Espero tamén que daquela dis-
fruten facendo esa xestión.
– ¿A que idade se fixo vostede cargo da xestión
da propiedade familiar?
Pois eu tiña 28 anos.
– Vostede é socio da Asociación Forestal de
Galicia desde o ano 1990, ¿cales foron os moti-
vos que o levaron a asociarse?
Non sabía exactamente dende cando era socio, pe-
ro as datas encaixan. Os motivos foron buscar ase-
soramento e axuda para tratar de facer unhas tare-
fas que non tiña nin idea de como facer.
– Hai silvicultores que consideran que unha
asociación de propietarios só ten a vantaxe de
solicitar subvencións e co recorte que nos últi-
mos anos houbo nos orzamentos das axudas
para traballos silvícolas e máis coa baixa dos
prezos da madeira, consideran que non vale a
pena asociarse. ¿Cal considera vostede que
debe ser o papel dunha asociación como a AFG?
É curioso que a xente non vexa as vantaxes de aso-
ciarse, pero non me sorprende porque pasa en moi-
tos outros campos. Por poñer un exemplo, as aso-
ciacións conseguiron que se simplificase e facilita-
se moitísimo a declaración da renda polas vendas
de madeira. Se os non asociados tivesen que face-
la como a que tiñamos que facer todos hai 10 anos,
xa verías como se asociaban!
¿Que bota en falta na Asociación Forestal de
Galicia?
A min gustaríame que chegasen a centralizar ofer-
tas e demandas de lotes de madeira e de servizos
forestais.
– Agora mesmo atopámonos nun momento de cam-
bio político no goberno autonómico ¿que medidas
de política forestal considera que deberían poñerse
en marcha na Dirección Xeral de Montes?

Piñeiral procedente de rexenerado natural duns 40 anos de idade.

O Monte_51  28/4/09  12:19  Página 17



18 o monte abril 2009

Entrevista

O primeiro derrogar a lei de incendios e facer outra
nova, xa que ten aspectos moi negativos para os pro-
pietarios do monte, tantos que eu cando a lin pensei
que non a entendera ben, porque me parecía incri-
ble o que dicía. ¿Como se pode entender, por exem-
plo, que se un señor decide facer unha casa no me-
dio do monte, se obrigue ós estremeiros a non ter pi-
nos ou eucaliptos a 50 m do linde e a manter libre de
vexetación a zona próxima á propiedade do veciño?
¿Non é máis lóxico que sexa o que fai a casa no mon-
te o que se encargue de dotala das correspondentes
medidas de seguridade?
E xa que antes mencionamos as subvencións, outra
cousa que lles pediría é unha certa estabilidade nas
mesmas. Dado que as actuacións forestais son a lon-
go prazo, debemos poder prever que axudas imos ter,
e non ser “sorprendidos” polo DOG: un ano subven-
ciónase o cambio de especie, outros anos a planta-
ción de frondosas autóctonas, outros as podas... Creo
que se deben usar as subvencións para axudar ou
compensar ós particulares por actuacións que non
son moi rendibles para eles pero que conveñen e son
rendibles para o conxunto da sociedade.
– Vostede, aínda que nunca fai referencia, é
neto de D. Cruz Gallástegui Unamuno, insigne
xenetista, primeiro director da Misión Biolóxica
de Galicia, que foi o “pai” dos híbridos do millo
e da introdución do porco Large White que, cos
seus rendementos axudaron a paliar a fame no
campo galego. Pero é que ademais disto D. Cruz
foi a primeira persoa que ensaiou as hibrida-

cións do castiñeiro do país co xaponés e chinés
co gallo de obter híbridos resistentes á tinta
(Phythophthora sp.). Técnica que despois foi
posta a punto por outros investigadores en
Galicia da talla de D. Pedro Urquijo e D.
Ernesto Viéitez coa colaboración do Centro de
Investigacións Forestais de Lourizán dirixido
por D. Fernando Molina.
¿Síntese máis atraído polo cultivo do castiñeiro
con estes antecedentes familiares?
O salto desde o meu avó ata os híbridos que se
plantan hoxe é moi grande. O que si resulta atrac-
tivo é que a ciencia e a investigación axudan a re-
solver problemas.
O seu avó sempre tivo unha gran preocupación
e coidado en que os resultados das investiga-
cións da Misión Biolóxica chegaran aos labregos
galegos ¿considera que na actualidade os pro-
pietarios forestais galegos teñen doado acceso
aos logros científicos dos centros de investiga-
ción e das universidades?
Esa é unha preocupación que comparto. É funda-
mental que os resultados da investigación cheguen
ós que se poden beneficiar dela. No caso dos pro-
pietarios forestais aínda con máis motivo, porque
se plantas millo ou patacas, e dentro de 5 ou 10
anos te enteras de que hai sementes melloradas ou
seleccionadas, pois perdiches o rendemento deses
anos nada máis. Pero, ¿e se fixeches unha planta-
ción de castiñeiros e 10 anos despois é cando te
enteras de que hai plantas resistentes? •

Juan Ramón Gallástegui sentado sobre eucaliptos recén cortados. Ao fondo piñeiral procedente de rexenerado natural. 
Os piñeiros máis vellos teñen uns 40 anos.
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NA NOITE do 23 ao 24 de xaneiro unha cicloxé-
nese explosiva orixinada entre unha masa de aire
quente tropical e outra fría no Atlántico dou lugar
a ventos moi fortes que causaron danos moi eleva-
dos nas masas forestais galegas. A forza do vento
acadou en moitos casos velocidades superiores ás
orixinadas polo ciclón Hortensia en 1984, rexis-
trándose velocidades de preto dos 200 km/hora.

Segundo a información facilitada pola Con-
sellería do Medio Rural o resultado do paso do
ciclón Klaus deixou os seguintes resultados:

• O volume de madeira afectado polo vento as-
cende a 1.200.000 toneladas de madeira en to-
da Galicia, das que o 80% se concentra na zona
no norte das provincias de Lugo e A Coruña.

• A madeira con maior risco de depreciación é a
de piñeiro destinada a serra ou a desenrolo.

• A superficie danada supera as 32.000 hectá-
reas, das que o 50% se atopa tamén no nor-
te das provincias de Lugo e A Coruña.

• Os danos foron máis abondosos en masas de
Eucalyptus globulus (0,5 millóns de tonela-
das), seguido polas de piñeiro insigne con
0,37 millóns de toneladas e piñeiro do país
con 0,23 toneladas de madeira caída.

• Dentro destas masas foron máis afectadas
aquelas cunha maior densidade de pés.

• O 83% do volume danado (un millón de me-
tros cúbicos) foi producido en madeira de
interese comercial.

• Derivados da caída das árbores, producí-
ronse tamén moitos danos en infraestrutu-
ras forestais: camiños forestais, depósitos
de auga, cerramentos e cancelas, canles e
bordes de ríos e regatos. Tamén, foron afec-
tadas construcións rurais, tendidos eléctri-
cos e telefónicos, casas e outros bens alle-
os ao monte.

• Na maioría dos casos por cada hectárea veu-
se afectado un 20% da mesma.

Os danos nos montes galegos

Temporal do 23 a0 24 de xaneiro de 2009

Danos nun piñeiral de pino insigne no concello das Somozas (A Coruña).
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A situación resulta especialmente grave polos
seguintes motivos:

• A industria da madeira de Galicia atravesa
unha profunda crise derivada da caída da de-
manda de produtos de madeira. En conse-
cuencia, o consumo de rolla e rollizo está
caendo de forma alarmante, acompañado
dunha forte diminución de prezos.

• Estase producindo o peche de moitos serra-
doiros e a industria do taboleiro e da pasta
de papel presenta elevados stocks de madei-
ra e reduciron fortemente as compras de
materia prima.

• Os custos de corta e saca da madeira caída
dispáranse polas dificultades destas opera-
cións, especialmente nas áreas de maiores da-
nos situadas en terreos de fortes pendentes.

• As rexións do sur de Europa próximas a Ga-
licia atópanse en similares condicións, polo
que non é previsible que poidan consumir a

O volume de madeira afectado polo

vento ascende a 1.200.000

toneladas de madeira en toda

Galicia; o 80% se concentra na

zona norte de Lugo e A Coruña

nosa madeira. Como exemplo, os montes de
Aquitania (300.000 ha afectadas, con máis
de 30 millóns de m3 caídos) e doutras re-
xións de Francia sufriron moitos danos, polo
que é previsible que a saída desta madeira
faga caer máis os prezos e aumente o proble-
ma de exceso de madeira no mercado.

Conscientes da gravidade da catástrofe, a AFG
manifestou o seu compromiso para traballar cos axen-
tes do sector para atopar solucións que palíen a situa-
ción e contribúan a diminuír o impacto dos danos na
economía dos propietarios forestais e das comunida-
des de montes afectados. Con tal motivo participou
nas reunións do Consello Forestal o 29 de xaneiro e
da Mesa da Madeira do 20 e do 27 de febreiro para
abordar o tema. Como resultado das negociacións asi-
nouse o Acordo Forestal para o aproveitamento e re-
cuperación das zonas arboradas afectadas polo ciclón
Klaus, no que se recollen as principais medidas pro-
postas pola Asociación Forestal de Galicia •

Eucaliptal afectado polo ciclón Klaus na parroquia de Chavín, 
Viveiro (Lugo).

Volume de madeira afectada polo ciclón Klaus segundo concellos.
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A DIFÍCIL situación xerada polo temporal Klaus
nos montes galegos, unida á grave crise que atrave-
sa a industria da madeira en Galicia no marco
dunha depresión económica xeneralizada, e tendo
en conta a posible repercusión no mercado do
volume de madeira caída nos montes do sur de
Francia, fan previsible o asentamento dunha situa-
ción económica moi complicada para o sector
forestal galego, especialmente para os silvicultores
que terán que costear a saca da madeira afectada,
restaurar os bosques danados e sufrirán unha forte
caída de prezos da súa madeira. Tamén sufrirá esta
situación a propia industria que atravesará graves
dificultades comerciais para colocar os seus produ-
tos e igualmente as empresas de servizos forestais
que verán notablemente diminuída a carga de tra-
ballo no monte. Por todo elo, resulta necesario e
recomendable subscribir un acordo concertado
entre os principais axentes do sector forestal e da
madeira de Galicia.

O Acordo debería estar sustentado nas seguin-
tes medidas:

• Habilitar con urxencia unha axuda económica
a fondo perdido aos propietarios afectados pa-
ra diminuír os custos dos traballos de corta e
saca da madeira (indicar montante da axuda).

• Habilitar unha axuda económica aos propie-
tarios forestais para facer os traballos de res-
tauración das masas forestais gravemente
afectadas. Esta axuda debería contemplar
un montante destinado a cubrir os danos su-
fridos nas infraestruturas forestais privadas
como poden ser peches, naves e locais des-
tinados a almacén de material forestal e ma-
quinaria, portas e cancelas (indicar montan-
te da axuda).

• Compromiso entre todos os axentes do sec-
tor para o establecemento de prezos míni-
mos de referencia en fábrica para a madeira
afectada polo temporal, establecendo unha

Medidas para paliar os danos nos
montes galegos causados polo temporal
Klaus do 23 ao 24 de xaneiro de 2009

Propostas da AFG á Mesa da Madeira
de Galicia do 20 de febreiro de 2009

Torre de liña de 20Kv en Sangoñedo na parroquia do Freixo (As Pontes).
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sinxela clasificación que poida ser claramen-
te interpretada polos propietarios forestais,
empresas de servizos, rematantes e industria
(indicar prezos mínimos orientativos).

• Establecemento dun período de análise e
reflexión de dous meses (marzo e abril de
2009) para avaliar o funcionamento do
mercado e a necesidade da instalación de
parques de almacenaxe da madeira afecta-
da polo temporal e, no seu caso, para con-
certar entre os axentes do sector as caracte-
rísticas, xestión, funcionamento e forma de
medir e valorar a madeira que puidera ser
almacenada.

• Compromiso da industria da madeira e dos
rematantes para dar prioridade ás compras e
cortas de madeira nos montes afectados.

• Compromiso dos propietarios de montes de
particulares, comunidades de montes e pro-
pietarios e xestores públicos e privados de
non cortar e sacar ó mercado madeira non
danada nas zonas afectadas polo vendaval.

• Compromiso da Administración autonómica
para axilizar e flexibilizar as autorizacións de
corta nas zonas afectadas.

• Compromiso da Administración forestal pa-
ra solucionar os problemas burocráticos rela-
cionados cos montes afectados que foron
obxecto de axudas públicas e cos montes
que dispoñan de proxecto de ordenación ou
de xestión forestal.

• Compromiso de todo o sector para respaldar
a solicitude de fondos ao goberno central e
á Comisión Europea reclamando a reforma
do Fondo europeo de solidariedade contra
catástrofes para que poda ser operativo no
caso de catástrofes forestais (incendios fo-
restais, temporais, secas, enfermidades e
pragas, etc.) e para que os propietarios po-
dan ser beneficiarios de axudas directas pa-
ra paliar os danos nos seus montes con car-
go a este Fondo.

• Apoio á industria da madeira galega: dada a
situación actual do mercado, consideramos
necesario que a industria da madeira dispo-
ña de axudas específicas para salir da crise.
En particular, os serradoiros deberían dispo-
ñer de axudas ou de liñas de crédito apoia-
das polo goberno galego para poder mercar,
transformar e almacenar a madeira de serra
afectada polo vendaval a fin de evitar o seu
deterioro e perda de calidade. Esta medida
contribuiría a evitar a caída de prezo da ma-
deira e faría posible almacenar a madeira
sen perda de calidade e poder sacala ó mer-
cado cando se recupere a demanda.

Así mesmo, os principais axentes do sector
forestal e da madeira comprométense a facer una
análise continua da evolución do sector e, a corto
prazo, elaborar unha proposta de medidas e
accións encamiñadas a mellorar a situación de
crise do sector •

22 o monte abril 2009

ESPECIAL: Temporal Klaus nos montes

Danos nun piñeiral de pino insigne no concello das Somozas (A Coruña).
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ANTE O gran número de chamadas de asesora-
mento e axuda dos socios ao paso do ciclón
Klaus, a Asociación Forestal de Galicia celebrou
dúas xuntanzas en As Pontes o 16 de marzo e en
Ferreira do Valadouro o 20 de marzo. Nelas se
informou da situación da catástrofe e das nego-
ciacións levadas a cabo coa Dirección Xeral de
Montes da Consellería do Medio Rural.

Ás reunións asistiron uns 350 socios, todos
eles propietarios forestais con montes afectados
polo temporal e moi preocupados polo retraso na
toma de medidas e pola pésima situación do mer-
cado da madeira, con prezos moi baixos e sen
unha perspectiva de cambio nun futuro próximo.

Os técnicos da AFG explicaron as propostas
da AFG da Asociación de cara a busca dunha
solución o máis axeitada posible. Informaron
tamén das negociacións nas que a AFG partici-
pou no seo da Mesa da Madeira de Galicia, da
cal o resultado foi a sinatura dun Acordo Forestal
para o aproveitamento e recuperación dos mon-
tes afectados polo ciclón Klaus.

O sentimento común foi que a Consellería do
Medio Rural se estaba atrasando máis do espera-
do en opinión de moitos dos propietarios fores-
tais reunidos que manifestaron a grave situación
pola que atravesan.

En ambas as dúas reunións os técnicos da
AFG remataron dicindo que informarían aos
socios en canto saíra publicada no DOGA a orde
que regulará as medidas de axuda e despois o
persoal da AFG estaría a disposición dos socios
para cubrir as solicitudes de axuda •

Reunións cos socios 
da AFG afectados 
polo Klaus

Asistentes á xuntanza das Pontes (A Coruña).

O 15 DE ABRIL publicouse no DOGA a Orde do
7 de abril de 2009, pola que se desenvolven as
medidas urxentes previstas no Decreto 13/2009, do
29 de xaneiro, para a recuperación das zonas fores-
tais polos danos causados polo temporal acaecido
en Galicia a partir do 23 de xaneiro derivada do
Acordo forestal do 27 de febreiro asinado pola
Consellería do Medio Rural cos representantes
do sector forestal e da industria da madeira na
reunión da Mesa da Madeira.

O prazo de presentación de solicitudes destas
axudas permanecerá aberto ata o 15 de maio de
2009.

Poderán serán beneficiarios das axudas pro-
pietarios particulares, C.M.V.M.C., asociacións
de propietarios, agrupacións de propietarios,
legalmente constituídas ou informais, pro indivi-
sos, cooperativas agrarias, comunidades de bens,
UXFOR, SAT, entidades locais e outras persoas
xurídicas con máis de 0,5 ha de superficie afec-
tada polo temporal.

Os titulares dos aproveitamentos que resulten
beneficiarios destas axudas terán dereito a que
lles corten e saquen a madeira danada polo tem-
poral de forma gratuíta ata un custo de 15,5 €/m3.

Aqueles propietarios que quixeran máis infor-
mación sobre estas axudas poden chamar aos
teléfonos 981 56 40 11 e 981569140 ou consul-
tar a páxina web da AFG: 

www.asociacionforestal.org

Axudas para montes
afectados polo
temporal Klaus

Eucaliptos caídos nos montes de Neda (A Coruña).
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Introdución. A difícil situación xerada polo temporal Klaus nos mon-
tes galegos, unida á grave crise que atravesa a industria da madeira
en Galicia no marco dunha depresión económica xeneralizada e
tendo en conta a posible repercusión no mercado do volume de
madeira caída nos montes do sur de Francia, fan previsible o asen-
tamento dunha situación económica moi complicada para o sector
forestal galego, especialmente para os silvicultores que terán que
custear a saca da madeira afectada, restaurar os bosques danados
e afrontar as consecuencias da crise. Asemade terá que afrontar esta
situación a propia industria da madeira que atravesará graves dificul-
tades comerciais para colocar os seus produtos e igualmente as
empresas de servizos forestais que verán notablemente diminuída a
carga de traballo no monte.

Conscientes da gravidade da catástrofe, os representantes do sec-
tor forestal e da industria da madeira galegos queren manifestar o seu
compromiso para traballar de forma conxunta para atopar solucións
que palíen esta situación e contribúan a diminuír o impacto dos danos
na economía dos propietarios forestais e das comunidades de montes
afectados.

Neste ánimo, deciden subscribir un acordo concertado segundo
as seguintes cláusulas:

Participantes. Son entidades participantes deste Acordo:
1. Asociacións e organizacións de propietarios (particulares e

comunidades veciñais) e silvicultores forestais: Asociación
Forestal de Galicia, Organización Galega de C.M.V.M.C., SILVA-
NUS, AFRIFOGA, ASEFOGA, PROMAGAL e FROUMA.

2. Asociacións de Empresas de Servizos Forestais: SERFOGA e
ASEMFO-Galicia.

3. Asociacións de empresas de aproveitamento de madeira e
industrias de primeira e segunda transformación: FEARMAGA,
Monte-Industria e o Cluster da Madeira.

4. Administración pública galega: Consellería do Medio Rural (DX
de Montes e Industrias Forestais) e Consellería de Industria e
Innovación (DX de Investigación, Desenvolvemento e Innovación
e CIS – Madeira).

Claúsula 2ª. Obxectivos e estratexias. O obxectivo fundamental é mini-

mizar os danos e perdas ocasionados polo temporal acaecido en

xaneiro de 2009 aos propietarios e silvicultores galegos, co fin de

manter ao sector forestal como piar básico do desenvolvemento rural.

De forma desagregada os acordos incidirán sobre 4 puntos fun-
damentais, co fin de conseguir o obxectivo declarado:
1. Realizar o aproveitamento e saca da madeira danada da forma

máis segura e no menor tempo posible co fin de evitar:
a. Aparición de focos de pragas e enfermidades que afecten á

masa danada e circundante.
b. Coa chegada do período estival, as altas concentracións de

biomasa incrementarán os riscos de incendios forestais.
c. Deterioración na calidade da madeira (azulado e ataque de

perforadores), redundando nos seus prezos de venda.

d. Accidentes laborais como consecuencia dos difíciles labores
que se presentan na curta e saca da madeira.

2. No caso de que se produza unha ralentización dos consumos
nas industrias de primeira transformación, debido á crise econó-
mica, manter no maior período de tempo a calidade da madei-

ra aproveitada (se é necesario coa creación de parques interme-
dios de madeira).

3. De ser necesaria a creación de parques coordinarase a progre-

siva venda e transformación da madeira danada, de forma efi-

caz e transparente, e ocasionando as menores perdas por e
para os propietarios da madeira.

4. Acometer as actuacións de recuperación da masa forestal

danada.

Claúsula 3ª. Compromisos.
1. A Consellería do Medio Rural comprométese a axilizar os trámites

de autorizacións de madeira danada polo temporal, sempre e
cando as mesmas sexan solicitadas no rexistro do Servizo
Provincial de Montes e Industrias Forestais preceptivo ou no
Distrito Forestal que lle sexa de aplicación. Asemade este tipo de
autorizacións estarán exentas do pago das taxas non facéndose
polo tanto o sinalamento dos pés pola Administración forestal.
Igualmente autorizaranse prórrogas para tódalas solicitudes que se
realicen ao respecto dos lotes de madeira xa alleados, co fin de que
estean dispoñíbeis tódolos medios humanos e técnicos para afron-
talas operacións de apeo, desembosque e transporte da madeira
afectada.

2. A Consellería do Medio Rural comprométese a facer as xestións
necesarias cos outros organismos e departamentos da adminis-
tración pública con competencias nos trámites de cortas de
madeira (cortas de ribeira por exemplo) co fin de axilizar a auto-
rización coa máxima celeridade.

3. A Consellería do Medio Rural comprométese a elaborar un infor-
me de cuantificación e avaliación de danos sufridos polo tempo-
ral e solicitar, en base a este informe, axudas ao Estado e á
Unión Europea. Tamén a Consellería do Medio Rural respaldará
ao sector na solicitude de reforma do Fondo europeo de solida-
riedade contra catástrofes para que poida ser operativo no caso
de catástrofes forestais (incendios forestais, temporais, secas,
enfermidades e pragas, etc.) e para que os propietarios poidan
ser beneficiarios de axudas directas para paliar os danos nos
seus montes con cargo a este Fondo.

4. A Consellería do Medio Rural creará un fondo extraordinario para
facer fronte ós labores de aproveitamento (corta e saca a pé de
pista ou cargadoiro) e transporte, se é necesario e imprescindíbel,
aos parques intermedios que se creen. A este fondo destinarase
unha contía inicial de 7 millóns de euros e será xestionado polos
medios propios da administración e/ou a empresa pública Seaga.

5. As Asociacións e organizacións de propietarios (particulares e
comunidades veciñais) e silvicultores forestais: Asociación
Forestal de Galicia, Organización Galega de C.M.V.M.C., SILVA-

Acordo Forestal para o aproveitamento e recuperación 

das zonas arboradas afectadas polo ciclón Klaus
Despois da noite do 23 de xaneiro na que o temporal Klaus derribou un millón e medio de toneladas de

madeira nos montes galegos, as principais organizacións do sector forestal mantiveron reunións de traballo para

lograr consensuar unhas medidas de axudas aos propietarios de montes e ás comunidades de montes

afectados polo temporal. No documento seguinte transcríbese o texto do Acordo Forestal subscrito o 27 de

febreiro entre a Consellería do Medio Rural e os representantes das principais organizacións forestais galegas.
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NUS, AFRIFOGA, ASEFOGA, PROMAGAL e FROUMA, compro-
métense a a propoñer a inscrición nun Rexistro de propietarios
afectados (desagregado por especie/s, superficie e volume afec-
tado ou no seu caso, das infraestruturas danadas), creado e xes-
tionado pola Consellería do Medio Rural, no seo das súas aso-
ciacións así como daqueles posíbeis propietarios particulares e
comunidades de montes que asentados nas bases territoriais
das ditas asociacións, e demostrando ánimo de asociarse, des-
exen xestionar as súas solicitudes ao seu abeiro co fin de aco-
llerse ás actuacións de aproveitamento da madeira danada con
cargo ao Fondo extraordinario creado ao efecto.

6. A Consellería do Medio Rural dará prioridade a aquelas solicitu-
des realizadas por:
a. As asociacións e organizacións de propietarios (particulares

e comunidades veciñais).
b. Que se produzan en montes que teñan proxecto de ordena-

ción ou plan de xestión en vigor aprobado pola administra-
ción ou que estea certificado, baixo calquera dos sistemas
máis recoñecidos (PEFC ou FSC).

c. Aquelas que se realicen de forma conxunta en propiedades
colindantes cunha superficie mínima de aproveitamento
superior ou igual a 0,5 hectáreas.

7. As Asociacións de empresas de aproveitamento de madeira e
industrias de primeira e segunda transformación: FEARMAGA,
Monte-Industria en coordinación co Cluster da Madeira compro-
métense a:
a. Poñer a disposición da Mesa da Madeira unha listaxe de

empresas de rematantes e madeiristas, así como empresas de
transformación dotadas con equipos aproveitamento e saca,
sinalando as zonas habituais (concellos) de traballo de ditas
empresas, que desexen participar nas labores de aproveita-
mento, saca, e de ser necesario, transporte a parques interme-
dios de madeira, daquelas masas danadas polo temporal.

b. Dar prioridade ás compras da madeira afectada polo temporal.
8. As Asociacións de Empresas de Servizos Forestais SERFOGA, e

ASEMFO-Galicia comprométense, igualmente, a poñer a dispo-
sición da Mesa da Madeira unha listaxe de empresas dotadas
con equipos aproveitamento e saca de madeira, e con experien-
cia debidamente acreditada, que desexen participar nas labores
de aproveitamento, saca, e de ser necesario, transporte a par-
ques intermedios de madeira, daquelas masas danadas polo
temporal. Igualmente informarase das zonas de traballo (conce-
llos) nas que habitualmente operen.

9. Se por acordo da Mesa da Madeira, se considerase necesario o
establecemento de parques intermedios de madeira, a Consellería
do Medio Rural, comprométese a facer os investimentos e xestións
necesarias para a adecuación e establecemento dos parques.
A Consellería do Medio Rural e as Asociacións e organizacións
de propietarios forestais (particulares e comunidades veciñais) e
silvicultores fixan un período de dous meses dende a sinatura
deste acordo, para avaliar o funcionamento do mercado e deci-
dir a necesidade da instalación de parques de almacenaxe da
madeira afectada polo temporal e, no seu caso, para concertar
entre os axentes do sector as características, xestión, funciona-
mento e forma de medir e valorar a madeira que puidese ser
almacenada.

10. No caso de establecerse novos parques intermedios de madeira
danada, estes estableceranse consonte ás normas establecidas
no seo da Mesa da Madeira, e serán xestionados no seu funcio-
namento e venda da madeira polos seus lexítimos propietarios,
ou por aqueles promotores a quen designen para tales efectos,
sexan as Asociacións e organizacións de propietarios forestais
(particulares e comunidades veciñais) e silvicultores: Asociación
Forestal de Galicia, Organización Galega de C.M.V.M.C., SILVA-

NUS, AFRIFOGA, ASEFOGA, PROMAGAL, FROUMA, ou
empresas de servizo ou aproveitamento forestal ou aquelas dedi-
cadas á transformación da madeira.

11. As Asociacións de empresas de aproveitamento de madeira e
industrias de primeira e segunda transformación: FEARMAGA,
Monte-Industria en coordinación co Cluster da Madeira com-
prométense á adquisición da madeira danada, atendendo ás
súas necesidades produtivas, en resposta á demanda do mer-
cado existente, a prezos de mercado de madeira para os des-
tinos que posúa a mesma, os cales variarán en función da
afectación do temporal. Co fin de acadar a máxima transparen-
cia e publicidade farase, pola Consellería do Medio Rural,
quincenalmente, un seguimento do valor dos prezos de merca-
do en fábrica, a escala nacional e internacional, establecendo
unha sinxela clasificación que poida ser claramente interpreta-
da polos propietarios forestais, empresas de servizos, rematan-
tes e industria. Estes prezos serán indicados aos membros da
Mesa da Madeira coa mesma periodicidade.

12. A Administración pública galega: Consellería do Medio Rural
comprométese a facer as xestións necesarias co goberno central
ao obxecto de propoñerlle o establecemento de exencións fiscais
(IVE+IRPF exercicio 2009) aos afectados polos danos do tempo-
ral. Igualmente proporá a ampliación de carga máxima no trans-
porte de madeira.

13. A Administración pública galega: Consellería do Medio Rural (DX
de Montes e Industrias Forestais) comprométese a establecer
medidas de axuda para a recuperación do potencial forestal
danado, priorizando a aqueles propietarios forestais que figuren
no Rexistro de propietarios afectados, acolléndose ao presente
acordo da Mesa da Madeira. A tal efecto, proporase unha orde
de axudas que terá unha vixencia 2010-2011, cunha data esti-
mada de publicación entre novembro - decembro de 2009.

14. A Administración pública galega mediante a Consellería de
Innovación e Industria (centro de investigación CIS-Madeira),
elaborará os relatorios técnicos e científicos necesarios que soli-
citen os membros da Mesa da Madeira ao respecto dos labores
de aproveitamento e, de ser necesario, almacenamento da
madeira, que se puideran ir producindo no desenvolvemento
dos compromisos adquiridos.

15. A Consellería do Medio Rural (DX de Montes e Industrias Forestais)
comprométese a establecer Plan de control e seguimento de pra-
gas e enfermidades e, en especial, nas principais áreas afectadas
e presentalo á Mesa da Madeira antes da súa aplicación.

16. A Consellería do Medio Rural comprométese a promover este
acordo, e velar polo cumprimento das condicións nel estipula-
das mediante o seguimento e control do mesmo. De igual xeito
daranse as instrucións necesarias aos técnicos da Dirección
Xeral de Montes e Industrias Forestais para o cumprimento dos
acordos pactados e o asesoramento técnico aos propietarios e
outros axentes involucrados ao respecto dos mesmos.

17. Todas as entidades asinantes do presente acordo comprométen-
se a cooperar para levar a cabo as medidas pactadas coa máxi-
ma eficacia e eficiencia e a divulgar e dar a coñecer entre os
seus asociados e á sociedade galega en xeral as cláusulas dos
presente Acordo.

18. No marco da Mesa da Madeira, Poderanse realizar as modifica-
cións, ampliacións e restricións a este Acordo sempre e cando
exista unanimidade polo conxunto das entidades asinantes do
presente acordo.

O presente Acordo, polo seu carácter excepcional, terá a validez
dun ano a contar desde a data da súa sinatura.

En Santiago de Compostela, a 27 de febreiro de 2009
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Francisco Fernández de Ana-Magán
Presidente da AFG

OS SILVICULTORES galegos temos unha vez máis
graves problemas nos nosos montes; no verán do
2006 foron os incendios e neste inverno foi a desfei-
ta orixinada polos fortes ventos acontecidos na noite
do 23 de xaneiro. Nesa noite en moitas partes do
noso territorio as árbores tiveron que soportar ventos
que andaron moi próximos ós 200 km/h. Nesta situa-
ción a resposta das especies forestais foi moi diversa
dependendo da súa estrutura interna, de que teñan
folla perenne ou non, do tipo de solo no que medran,
da exposición ó vento, da idade da planta e mesmo
da densidade da mata. 

Nestes temporais sufriu máis un piñeiro que un
eucalipto, dado que a estrutura da madeira do pri-
meiro resiste menos os esforzos da tensión; sufriu
máis un eucalipto que un carballo pois o primeiro
estaba con folla e o segundo non; sufriron máis as
árbores que estaban en solos pouco fondos que as
que tiñan fortes raíces ancoradas na terra fonda;
resistiron mellor as plantas novas cas vellas pola
súa flexibilidade.

Xa pasados varios meses daquel desastre pode-
mos ollar a desfeita do noso patrimonio forestal coa
perspectiva da pouca demanda da madeira afecta-
da e do alto custo da retirada da mesma á espera de
que as promesas de axuda da administración se
cumpran no cambio de goberno.

Ademais dos fortes danos que estamos a ollar,
outros poden xurdir como consecuencia do tem-
poral para as árbores que, manténdose en pé, fica-
ron afectadas polo mesmo no seu sistema foliar,
na estrutura da súa madeira ou na parte radical
das mesmas.

Comezando pola parte foliar tanto eucaliptos
como piñeiros perderon en boa medida parte das
súas follas que son o motor que capta enerxía e fai
medrar a planta; ao mesmo tempo, outras follas
que aínda se manteñen na planta foron danadas ó
pegar contra as partes duras e racharon parcial-
mente; estes tecidos foliares esfarrapados son facil-
mente atacados por axentes patóxenos como os
fungos (Cytosporas, Mycosphaerela, Alternaria....)
que penetran polas feridas e avanzan nas follas
causando a súa total destrución. Este tipo de
dano, aparentemente pouco importante, pode
mermar a produción das árbores nos dous anos a
seguir en máis dun 50% e abrir camiño a outros
axentes patóxenos. 

Seguindo cos danos na copa das árbores temos
as rachaduras de pólas que deixan feridas abertas
que dificilmente chegan a pechar ben; fungos
como o causante do cancro do castiñeiro
(Criphonectria parasítica) atopan unha boa porta
para entrar con facilidade no sámago (floema) da
planta e causar a destrución da mesma en poucos
anos; estas mesmas rachaduras no piñeiro fan des-
tas feridas un camiño doado para fungos como
Sphaeropsis sapinea, que causa inicialmente un

A sanidade
dos nosos
montes
despois do
paso do ciclón
Klaus Eucaliptos caídos nos montes de Neda (A Coruña).
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cancro resinoso e posteriormente o azulado da
madeira en pé co que chega a causar a morte do
piñeiro; no caso da Lachnellula, un patóxeno recén
descuberto en España pero xa mencionado nesta
revista, pode espallarse máis do que xa está; outro
fungo como Fusarium subglutinans, do que tanto
se fala aínda que non se atopa polo de agora nos
nosos montes, ten unha boa ocasión para facer
moito dano.

Dun xeito moi semellante pódese falar dos
danos dalgúns insectos como poden ser certos
escolítidos que son atraídos polo estado debilitado
de coníferas ou de caducifolias afectadas polo tem-
poral; temos observado diferentes especies de
insectos furando a madeira en danos deste tipo en
eucaliptos, piñeiros, carballos e castiñeiros; espe-
cies como Pissodes notatus, Ips sexdentatus,
Xileborus dispar entre outros poden producir secas
parciais nas árbores ou a destrución total.

Os fortes ventos ademais de rachar en moitos
casos os troncos das árbores poden afectar tamén
a estrutura interna da madeira de xeito importan-
te dado que as capas de crecementos poden des-
pegarse entre elas e presentar danos de acebola-
dura, que inciden de forma importante na calida-
de da madeira para serra ou chapa. Nestas con-
dicións se os danos saen ó exterior a propagación
de fungos é moi doada e poden entrar algúns fun-
gos como Phellinus pini que causa o mal da cun-
cha no piñeiro; outros Polyporus que tamén ata-
can nesas condicións e certos Ganodermae ou

Leptyporus tamén afectan as caducifolias con
danos deste tipo.

No caso do sistema radical dunha árbore os
danos que poden ser causados polo temporal
dependen moito, entre outras cousas, da estrutura
do solo. En solos soltos as raíces afondan na terra
e melloran a súa resistencia ó vento; pola contra en
solos superficiais ou moi pesados o sistema radical
é moi sinxelo e rebenta con maior facilidade arras-
trando un terrón coa súa raíz.

Un dos danos máis abondosos nos sistemas
radicais foi a rachadura de parte das raíces depen-
dendo de onde tirou o vento e os xiros que este
dera; de xeito que un vento forte e continuado fai
menos dano que un que vai a refachos e cambian-
do de sentido.

Foron moitos os piñeiros e menos os eucalip-
tos ós que lle rebentaron as raíces e caeron arras-
trando o terrón; cando isto acontece pódese
deber a dúas razóns; a primeira, que o sistema
radical sen unha raíz pivotante non afondara na
terra por ter una lousa de pedra ou unha capa
impermeable baixo dela a pouca fondura; a
segunda, que fungos do solo afectaran o sistema
radical e a planta perdera parte de este sistema.
Os fungos máis abondosos causantes deste tipo
de dano son do xénero Armillaria e Hetero-
basidium. Ambos os dous afectan o piñeiro men-
tres que o primeiro deles afecta o eucalipto;
outros fungos do xénero Phellinus atacan os
eucaliptos vellos e causan a destrución do siste-
ma radical. No caso das caducifolias, este dano ó
sistema radical pode vir dado maiormente polo
ataque da Phytophthora, Verticillium ou da
mesma Armillaria.

En resumo, despois de sacar a madeira deitada
no monte por mor do temporal, teremos que facer
unha revisión do estado das árbores que se mante-
ñen en pé para avaliar a conveniencia de deixalas
ou tamén cortalas para non ter problemas sanita-
rios máis adiante. Non esquezamos que un monte
rareado polo vento ficará exposto de xeito impor-
tante ao efecto dun novo temporal, aínda que sexa
de menor intensidade, podendo rematar co que
aínda se mantén en pé.

Ó mesmo tempo, os restos de cachopas infec-
tadas poden ser o elemento de espallamento 
de axentes patóxenos a outras plantas alí presen-
tes. O ideal sería poder retiralos do monte pero
dado que o custo é moi alto podemos acelerar 
a súa descomposición inoculándolles fungos
saprófitos que, de xeito máis barato, aceleren
este proceso •

Piñeiros radiata arrincados no Carballo, concello de Vilacampa (Lugo).
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A cólera
Sinistrados e arruinados, por segunda vez, únicos cul-

tivadores obrigados a un cultivo obrigatorio, sometidos a to-
dos os riscos durante corenta anos, sen seguro, sen poder
beneficiarse dunha protección contra a catástrofe natural
nin poder disfrutar do réxime das calamidades agrícolas e,
para rematar, non indemnizables...

O Estado vainos axudar a almacenar, limpar, replantar,
repetindo o esquema do ano 1999. Non comprendeu que
a situación non é agora a mesma ca daquela.

Nun contexto de crise económica, ¿quen está motiva-
do para volver a comezar de novo?

Se a madeira non vale nada, ¿para que a sacamos? Xa
farán o traballo o lume e máis os insectos.

Esta vez, é toda a industria a que está ameazada. O
monte pode desaparecer e entregar aos ecoloxistas a máis
grande zona húmida [de Francia]. Amarga victoria que lle
custará os seus postos de traballo a 34.000 obreiros e a
35.000 silvicultores sen esquecer o turismo.

¿Que nos queda? A cólera. Conto con vos para manifes-
tala, cada un por si mesmo e todos xuntos cando sexa o
momento.

Jean-Louis Martres, presidente da 
Unión de Selvicultores do Sur de Europa (USSE)

La Fôret de Gascogne, nº 555, 
xaneiro-febreiro de 2009, Bordeaux

O ciclón Klaus 
e os montes 
franceses
O 24 de xaneiro o ciclón Klaus  tumbou
uns 40 millóns de m3 de madeira nos
montes de Aquitania, no sudoeste de
Francia. Esta cantidade, principalmente
piñeiro pinaster, o mesmo que o noso,
equivale ás cortas de madeira de cinco
anos en Galicia.

OS MAIORES danos producíronse nos montes das
Landas, que ocupa unhas 987.000 hectáreas da
rexión aquitana, das que o 83% está arborado con
piñeiro do país (Pinus pinaster) e o 85% pertence a
propietarios particulares. Os dous tercios da súa pro-
dución destínase a madeira de serra e desenrolo e un
tercio a trituración. A industria da madeira dá empre-
go a unhas 34.000 persoas directamente o que repre-
senta o 12% do emprego industrial da rexión.

Despois da experiencia do vendaval do ano
1999 os silvicultores franceses xa saben que vale
máis dar prioridade á corta e saca da madeira de
mellor calidade antes de que non sirva para serra,
de igual modo que non serve de nada amorear a pé
de pista se o mercado está colapsado.

A Unión de Sindicatos dos Silvicultores de
Aquitania (USSA), organización que agrupa aos
propietarios forestais de Aquitania, desenvolveu
nos últimos meses un importante labor de negocia-
ción para buscar unha saída á crise forestal creada
polo Klaus. Á vista das circunstancias e da marcha
da situación decidiu, en colaboración con outros
actores como son as cooperativas CAFSA e
COFOGAR, crear unha sociedade (GPBS) para
financiar tres accións urxentes: Comprar a madei-
ra dos silvicultores, cortar e sacar a madeira caída
e transportala a áreas de almacenamento.

Este traballo benefíciase das medidas aproba-
das polo goberno francés por medio de empréstitos
bonificados ao 80% para o financiamento do alma-
cenamento da madeira.

Danos en piñeirais de Aquitania (sudoeste de Francia).

O Monte_51  28/4/09  12:19  Página 28



abril 2009  o monte 29

ESPECIAL: Temporal Klaus nos montes

Ademais a USSA reivindica unha indemnización
inmediata aos silvicultores para reparación da res-
ponsabilidade derivada da falta cometida por un
Estado indiferente do dereito que garante que todos
os cidadáns sexan tratados da mesma maneira.

E finalmente, a Unión de Sindicatos de Silvicul-
tores de Aquitania, pide, para garantir a continui-
dade do monte cultivado, un réxime de seguros
igual ca o que beneficia aos agricultores.

Algúns dos froitos destas negociacións son
unha serie de medidas de axudas que o goberno
francés aprobou ao longo dos pasados meses.
Inda así as palabras do presidente da USSA,
Jean-Louis Martres, son moi reveladoras do
ánimo que manifestan os propietarios forestais
aquitanos, que desde setembro de 2008 xa viñan
sufrindo os efectos da crise internacional sobre a
industria da madeira •

Axudas para a restauración das parcelas afectadas 

polo ciclón

Estas axudas están destinadas ás persoas físicas ou xu-
rídicas que realizan inverstimentos nos montes: propietarios
privados, asociacións de propietarios, cooperativas, conce-
llos ou asociacións de concellos.

Os traballos financiados son os seguintes: limpeza das
parcelas afectadas, plantado, sementado ou rexeneración
natural das plantacións afectadas, vías de saca, dirección de
obra por unha persoa autorizada.

A superficie mínima por propietario ou agrupacións de
propietarios será de 4 ha, excepto para chopo e nogueira
que será de 1 ha. A porcentaxe máxima de financiación é do
80%.

Axudas para o transporte a media e longa distancia de 

madeira derrubada polo temporal

O obxectivo destas axudas é subvencionar a saída de
madeira dos montes siniestrados cara as zonas e as em-
presas que as poden transformar e valorizar e incitar á in-
dustria de madeira de construción, de serra e biomasa a
consumir materia prima procedente dos montes afectados
polo ciclón en lugar de facelo dos montes que non sufri-
ron perdas.

Os beneficiarios destas axudas son as persoas físicas e
xurídicas que corren cos gastos do transporte da madeira
con casca e troncos procedentes dos montes afectados po-
lo ciclón. Os transportistas non poden solicitalas.

O transporte subvencionado deberá ser a máis de 150
km entre o monte e a fábrica ou área de almacenamento.

Subvencións para persoal de apoio aos traballos derivados

do ciclón

O goberno francés subvenciona ao 60% contratacións
de persoal destinado a avaliar os danos no monte, limpar

pistas e camiños forestais, organizar a loxística da corta e sa-
ca, a creación e xestión de parques de madeira, levar a ca-
bo unha vixilancia fitosanitaria e limpar e restaurar os mon-
tes afectados nas rexións de Aquitania, Midi-Pyrénées e
Languedoc-Rousillon durante dous anos.

Axudas a empresas forestais

Outra das liñas de axudas establecidas está destinada
ao fomento de agrupacións temporais de empresas, grupos
de interese económico, asociacións ou sociedades de eco-
nomía mixta de operadores forestais capaces de sacar, al-
macenar e transportar grandes volumes de madeira.

Estas agrupacións empresariais deberán ter a capacidade
de operar con 50.000 toneladas de piñeiro do país ou con
10.000 toneladas de madeira do resto das especies.

Axudas para a creación ou a rehabilitación de 

parques de madeira de longa duración

Estas subvencións están destinadas á realización de in-
fraestruturas necesarias para o almacenamento a longo ter-
mo de troncos, estela, restos de serraduras procedentes de
montes siniestrados.

A capacidade dos parques deberá ser de 2.000 tonela-
das para madeira de frondosas e coníferas distintas do pi-
ñeiro do país e de 25.000 de piñeiro do país.

As axudas, no caso de parques de madeira, inclúen ad-
quisición de equipos de aspersión e inmersión, de pesado,
gastos de electricidade e de auga, material de descascado,
etc.

No caso de tratarse de almacenamento de estela a
capacidade dos parques deberá superar as 1.000 tonela-
das.

No caso de áreas de almacenamento de produtos semi-
finos, subvenciónanse áreas cubertas con estruturas de ma-
deira cunha capacidade de 1.000 toneladas.

Liñas de axuda en Francia 
para os montes afectados polo ciclón Klaus
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NA ASEMBLEA elixíronse os doce membros da
nova Xunta de Goberno. A candidatura presidida
por Francisco Fernández de Ana Magán resultou eli-
xida por maioría absoluta dos socios que se acredita-
ron para a asemblea. Foron elixidos para os cargos
de Vicepresidentes da Asociación: Antonio Rigueiro
Rodríguez (de Relacións Institucionais), Celsa
Sánchez Vázquez (Montes Particulares) e José Luis
Campos Represas (Montes Veciñais). Para os cargos
de Vocais de Montes Particulares: José Luis Corral
Rey, María Rendo Iglesias, Manuel Martín Souto
Castro e Juan Luis Ríos Arnejo. Para os cargos de
Vocais de Montes Veciñais: Serafín González Fraiz,
Jesús Rodríguez Álvarez, Julio Martín García e
Salvador Rodríguez Groba.

Francisco Fernández de Ana que exerceu a
presidencia da AFG durante os últimos catro
anos no seu discurso ante a Asemblea manifes-
tou a vontade da nova Xunta de continuar o labor
feito nos anos anteriores e á súa vez presentou os

obxectivos estratéxicos a levar a cabo nos vindei-
ros catro anos.

En particular, o presidente destacou as seguin-
tes liñas de traballo:

• Desenvolvemento da Lei de Montes de Ga-
licia.

• Potenciar o asociacionismo dos propietarios
forestais.

• Fomentar o emprego da biomasa forestal pri-
maria con fins enerxéticos.

• Potenciar o desenvolvemento dos cultivos
enerxéticos.

• Promover a participación dos propietarios
forestais na prevención e na vixilancia de in-
cendios mediante organizacións locais de
voluntariado.

• Promover o establecemento dun plan sectorial
contable específico para a actividade forestal.

• Impulsar a certificación forestal mediante o
sistema rexional PEFC.

O presidente resaltou o intenso traballo que ten
por diante a AFG no 2009 para potenciar a valoriza-
ción enerxética da biomasa forestal que producen os
nosos montes. Este recurso debe chegar a ser unha
nova fonte de rendas para os propietarios forestais e
o seu aproveitamento contribuirá de forma significa-
tiva á prevención de incendios forestais.

A xornada matinal finalizou cun xantar no
mesmo Pazo de Mos, recentemente restaurado con
fondos da CMVMC de Mos maioritariamente, coa
axuda da Deputación Provincial de Pontevedra, da

Nova Xunta de Goberno 
da Asociación Forestal de Galicia

O sábado 17 de xaneiro de 2009 celebrouse
no Salón de Actos da Fundación Pazo de
Mos en Mos, unha Asemblea Xeral
Extraordinaria da Asociación Forestal de
Galicia na que se elixiu a Xunta de Goberno
que gobernará a Asociación nos vindeiros
catro anos.

Algúns dos membros da nova Xunta de Goberno da AFG diante do pazo de Mos acompañados polos presidentes da Fundación Pazo de Mos 
e da CMVMC de Mos.
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Fundación AGADER a través do programa PRO-
DER e da Xunta de Galicia a través do Xacobeo.

Despois do xantar os asistentes á asemblea tras-
ladáronse ao monte veciñal de Xinzo (Ponteareas)
onde asistiron a unha demostración de estelado no
monte para despois trasladarse ao Centro Cultural
de Xinzo para visitar as instalacións da caldeira de
biomasa que, alimentada pola estela producida no
monte veciñal, dá calor ás instalacións do Centro

Cultural. Para rematar a xornada Carmen Boente,
presidenta da CMVMC de Xinzo e Julio Ruiz, enxe-
ñeiro da AFG, explicaron pormenorizadamente o
emprego da biomasa forestal primaria con fins ener-
xéticos e detallaron o funcionamento do aproveita-
mento da biomasa producida no monte veciñal de
Xinzo para o quentamento do Centro Cultural. Os
socios interesados puideron visitar a caldeira e equi-
pamento anexo  instalados no centro •

Presidente: Francisco Javier Fernández de Ana Magán. Pro-
pietario forestal en Tomiño e Bora, en Pontevedra. Doutor en
Xeografía e Historia e enxeñeiro técnico forestal, foi director
do departamento de Patoloxía Forestal no Centro de Investi-
gacións Forestais de Lourizán e profesor da Escola Politécni-
ca Superior da Universidade de Santiago en Lugo.  É un reco-
ñecido experto en sanidade e micoloxía forestal.
Vicepresidente de Relacións Institucionais: Antonio Rigueiro
Rodríguez. Propietario forestal no Incio, enxeñeiro de montes
cunha ampla carreira de investigador primeiro no CIF de Lou-
rizán e agora na Escola Politécnica Superior da Universidade
de Santiago en Lugo da que é catedrático de Produción vexe-
tal. Gran coñecedor do monte galego e defensor da transmi-
sión dos coñecementos científicos no ámbito forestal aos pro-
pietarios particulares e ás C.M.V.M.C.
Vicepresidenta de Montes Particulares: Celsa Sánchez Váz-
quez. Propietaria forestal en Cesuras. Profesora da Escola de En-
fermería de Pontevedra e máster en educación ambiental. Moi
preocupada pola defensa dos intereses dos propietarios forestais
particulares por medio do fomento do asociacionismo e promo-
tora da certificación forestal así como da diversificación das pro-
ducións do monte fronte á produción madeireira en exclusiva.
Vicepresidente de Montes Veciñais: José Luis Campos Re-
presas (C.M.V.M.C.de Xinzo-Ponteareas). Empresario no
campo do frío industrial. Ligado desde os comezos á
C.M.V.M.C. de Xinzo (Ponteareas), onde ocupou o cargo de
presidente durante varios anos, e ao movemento pola recupe-
ración dos montes veciñais despois da dictadura. Gran defen-
sor dos montes veciñais e colaborador da AFG desde os seus
inicios, tanto desde a C.M.V.M.C. de Xinzo como desde a pro-
pia Xunta de Goberno na que ocupou diversos cargos.
Vocais de Montes Particulares:

José Luis Corral Rey. Propietario forestal nas Pontes, xubilado
como técnico de ENDESA, preocupado polos problemas dos
propietarios forestais e C.M.V.M.C. afectados por parques eó-
licos, defensor dos seus dereitos e impulsor da Federación
Terra Eólica.

María Rendo Iglesias. Propietaria forestal en Boqueixón,
comuneira e ex presidenta da C.M.V.M.C. de Cruz do Abe-
lán en Dodro, gran defensora dos intereses da propiedade
comunal. Incorpórase por primeira vez á Xunta de Goberno
da AFG.
Manuel Martín Souto Castro. Propietario forestal en Lalín, mé-
dico e profesor de educación física, sempre preocupado pola
mellora da silvicultura nos montes galegos e pola consecución
de madeira de boa calidade.
Juan Luis Ríos Arnejo. Propietario forestal en Val do Dubra,
axente de seguros en activo, defensor do asociacionismo dos
propietarios forestais e moi interesado na introdución de es-
pecies forestais rendibles, así como nos aproveitamentos
complementarios do monte. Incorpórase por primeira vez á
Xunta de Goberno da AFG.
Vocais de Montes Veciñais:

Serafín González Fraiz. Presidente da C.M.V.M.C. de Extra-
mundi (Padrón) e contable de profesión durante tres lexisla-
turas desde a que exerce unha firme defensa da propiedade
comunal dos montes periurbanos así como da recuperación
das ocupacións ilícitas do monte veciñal.
Jesús Rodríguez Álvarez. Secretario da C.M.V.M.C. de Piñeiro
(Tomiño), empresario, moi preocupado pola dimensión social
dos montes veciñais é desde hai un ano o presidente da pri-
meira Mancomunidade de Produtores de Biomasa Forestal
Primaria do Sur de Galicia, Enerxil.
Salvador Rodríguez Groba. Presidente da C.M.V.M.C. de Pra-
do (Ponteareas) desde o ano 2006 da que fora con anteriori-
dade 10 anos secretario. Moi preocupado por todos os asun-
tos relacionados cos montes veciñais e gran defensor dos in-
tereses da propiedade comunal e da loita contra os incendios
forestais.
Julio Martín García. Secretario da C.M.V.M.C. de San Miguel
de Costa (Rois), desenvolveu a súa traxectoria profesional na
Oficina de Extensión Agraria de Padrón. Bo coñecedor do
contorno forestal do Sar-Barbanza. Incorpórase por primeira
vez á Xunta de Goberno da AFG.

Membros da Xunta de Goberno da AFG 2009-2012
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Novidades bibliográficas

Autores: Xosé Francisco Pedras Saavedra,
Gonzalo Piñeiro Veiras, Concepción Docampo
Sanromán e Mª Azahara Soilán Cañás
Edita: Consellería de Vivenda e Solo,
Consellería de Innovación e Industria 
e CIS-Madeira
Ano: 2008

A Consellería de Vivenda e Solo
publicou recentemente esta guía para
dar a coñecer á sociedade o emprego
da madeira no sector da construción.
Esta publicación forma parte dunha
das principais liñas de traballo da
Consellería de Vivenda e Solo que é
elevar os estándares de calidade
arquitectónica e construtiva da
edificación e o uso de materiais como
a madeira é especialmente indicado
para este fin.

Guía da madeira

estrutural

Edita: Sociedad Española de Ciencias
Forestales (S.E.C.F.)
Coordinadores: Francisco J. Silva-Pando,
Juan A. Pajares Alonso e Julio J. Díez Casero
Ano: 2008

Este libro recolle 29 comunicacións
presentadas na reunión do Grupo de
Traballo de Sanidade Forestal da
Sociedad Española de Ciencias
Forestales celebrada en Palencia en
setembro de 2007. O obxectivo
principal desta reunión era coñecer a
verdadeira dimensión científica e o
interese e a resposta dos investigadores
en sanidade forestal en España e
constatar a variedade do ámbito
temático enfocado pola investigación
española en sanidade forestal.

Actas de la I

reunión sobre

sanidad forestal

Autores: Xenia Calvo Medina, Jacinto
González Pachón, Antonio C. Herruzo
Martínez, Margarita Martínez Núñez, Antonio
Prieto Rodríguez, Carlos Romero López e
Roberto Voces González
Edita: Fundación BBVA
Director: Luis Díaz Balteiro
Ano: 2008

Esta obra pretende plantexar diversas
cuestións relativas á estrutura
económica e empresarial da cadea da
madeira en España. Un dos obxectivos
deste traballo foi obter unha tipoloxía
das industrias que forman esta cadea
–madeira, papel e moble– baixo
diferentes perspectivas que inclúen
desde aspectos asociados á produción
ata cuestións medioambientais. Outro
propósito do libro é analizar a
eficiencia, innovación e
competitividade destas empresas.

Caracterización de

la industria

forestal en España

Autor: Jaime Terceiro Lomba
Edita: Taurus
Ano: 2008

O autor deste libro expón as
evidencias científicas sobre o cambio
climático e o papel determinante da
actividade humana neste proceso. Fai
unha análise do modelo enerxético
actual do que deduce a súa falta de
sostibilidade e indica a solución que
propón que pasa por romper ou
debilitar o forte vencello entre a
actividade económica e a emisión de
gases de efecto invernadoiro.

Economía del

cambio climático

Edita: Asociación de Productores de
Energías Renovables (APPA)
Ano: 2008

Este inventario reúne as plantas de
biomasa, biogás e pellets dos
asociados da sección de biomasa da
APPA. Nesta relación están incluídas
as plantas que xa están en
funcionamento e as que se atopan en
proxecto. Entre a información
facilitada de cada planta están as súas
características técnicas, a súa
clasificación, localización e promotores
das mesmas.

Inventario de plantas

de biomasa, biogás,

pellets de los

asociados de APPA

2008

Autores: David Cereijo Graña, Jorge
Domínguez Martín, Albino Prada Blanco,
Mario Solio Millán e María Xosé Vázquez
Rodríguez
Edita: Fundación Caixa Galicia
Ano: 2008

Esta publicación céntrase en dous
aspectos básicos da produción de
biocarburantes. Por un lado, os
beneficios ambientais en termos
enerxéticos de diferentes escenarios de
substitución de gasolina sen chumbo
por bioetanol xerado a partir de trigo
producido en Galicia, no transporte
rodado e baixo diferentes supostos de
incrementos de produción. Por outro, a
avaliación económica dos efectos
externos asociados á gasolina e ao
bioetanol, tendo en conta a
contaminación atmosférica, o emprego
e a seguridade do subministro.

Análisis del

potencial de

producción de

biocarburantes 

en Galicia
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Noticias breves

Noticias COSE

Presentación oficial del portal web

de sumideros de carbono

COSE asistió el pasado día 10 de marzo en Sevilla a la presen-
tación oficial del Portal Web de Sumideros de Carbono y Cam-
bio Climático en Andalucía.

En la elaboración de este portal web han colaborado CO-
SE, la Fundación Andaluza del Alcornoque y el Corcho (FAL-
COR) y el grupo empresarial ANALITER con la subvención de
la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

El portal se puede consultar en http://www.coseco2.org y re-
coge información acerca del cambio climático y l a contabilidad
del carbono en Andalucía e incluye las siguientes herramientas: 

• Una calculadora de stocks de carbono, biomasa aérea
y subterránea, la cual permite obtener una estimación
del CO2 absorbido por hectárea de terreno en función
de las distintas tipologías forestales andaluzas.

• Una guía de buenas prácticas forestales contra el
cambio climático 

• Una cartografía de sumideros, elaborada por FALCOR
a través de un servidor de mapas cedido por ANALI-
TER y basado en los datos de la calculadora

Audiencia con S.A.R. el Príncipe

de Asturias

EL FORO de Bosques y Cambio Climático que preside Car-
los del Álamo, Decano del Colegio de Ingenieros de Montes
fue recibido en audiencia por S.A.R. el Príncipe de Asturias
con el objetivo de informar de primera mano a Don Felipe so-
bre la importancia del papel de los bosques como sumide-

ros de carbono. El presidente, explicó los objetivos del Foro
e hizo hincapié en que éste se trata de una asociación sin
ánimo de lucro integrada por los diferentes agentes del sec-
tor forestal, que defienden de forma unánime el papel que
juega este sector en la mitigación del cambio climático.

Tras esta exposición de motivos, Carlos del Álamo en
nombre del Foro ofreció un presente a D. Felipe, y a con-
tinuación éste agradeció el regalo y mostró su interés por
el tema expuesto.

Al finalizar el acto, Fernando Molina, presidente de COSE
y como tal, miembro de la Junta Directiva del Foro, tuvo la
oportunidad de comentarle a S.A.R. el papel determinante de
los propietarios forestales privados y la gestión de sus montes
en la mitigación de los efectos del cambio climático.

Jornadas Internacionales de

Silvicultura en el Medio Rural

LOS DÍAS 5, 6 y 7 de mayo, la Confederación de Organizacio-
nes de Selvicultores de España (COSE) organiza las Jornadas
internacionales de silvicultura en el medio rural del sur de Eu-
ropa que se celebrarán en el Paular y en San Agustín de Gua-
dalix (Madrid). Se abordarán, entre otros, temas de energía re-
novable y política rural comunitaria o de productos no made-
reros en los montes del sur de Europa. El presidente de la Aso-
ciación Forestal de Galicia impartirá la conferencia “Aprove-
chamientos micológicos en los bosques”. 

Las jornadas se complementarán con las visitas a la Dehe-
sa de Moncalvillo, al aserradero de la Sociedad Belga de los
Pinares de El Paular y a la Dehesa y Palacio de Riofrío, pasan-
do por el Pinar de Valsaín.

Paralelamente a la celebración de estas jornadas, se rea-
lizarán las siguientes reuniones en las que participarán el pre-
sidente y el director de la Asociación Forestal de Galicia:

• Miércoles 6 de mayo: Asamblea General del CEPF
• Jueves 7 de mayo: Junta directiva de COSE y reunión

sectorial sobre la biomasa del CEPF, en la que el di-
rector de la AFG presentará un informe sobre las ener-
gías renovables en España.

Novo conselleiro do Medio Rural e director xeral de Montes
O DÍA 20 de maio celebrouse a toma de posesión dos car-
gos de presidente e conselleiros da Xunta de Galicia. A Con-
sellería do Medio Rural será dirixida polo veterinario Samuel
Juárez, que ocupou cargos na Consellería de Pesca da Xun-
ta de Galicia no anterior goberno do PP e foi asesor do ga-
binete do secretario de Estado de Medio Rural. Segundo o
novo organigrama aprobado pola Xunta de Galicia, a Conse-
llería do Medio Rural recupera as competencias en materia
de conservación da natureza, anteriormente ubicadas na

Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible.
A nova Consellería do Medio Rural terá cinco Direccións Xe-
rais: Montes, Conservación da Natureza, Produción Agrope-
cuaria, Desenvolvemento Rural e Innovación e Industrias
Agrarias e Forestais.

Para ocupar o cargo de director xeral de Montes, foi elixido
Tomás Fernández-Couto Juanas, enxeñeiro de montes e que xa
exercera ese cargo durante 8 anos en anteriores gobernos do
Partido Popular.
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Noticas breves

• Axudas para a creación e mellora de empresas de co-

mercialización e transformación de produtos fores-

tais. O 9 de xaneiro publicouse a Orde do 30 de de-
cembro de 2008 pola que se modifican as bases regu-
ladoras das axudas para a creación e mellora de em-
presas de comercialización e transformación de produ-
tos forestais e se convocan para o exercicio orzamen-
tario 2009.
O 19 de xaneiro publicouse unha corrección de erros
desta orde.

• Indicación xeográfica protexida da Castaña de Gali-

cia. O 11 de febreiro publicouse a Orde do 5 de febrei-
ro de 2009 pola que se aproba o Regulamento da in-
dicación xeográfica protexida Castaña de Galicia e do
seu Consello Regulador e se nomea o Consello Regu-
lador Provisional.
O 18 de febreiro publicouse unha corrección de erros
desta orde.

• Axudas para a plantación de frondosas caducifolias.

O 27 de febreiro publicouse a Orde do 20 de febreiro
de 2009 pola que se modifican as bases reguladoras
das axudas para o fomento das frondosas caducifolias
e se convocan para o exercicio orzamentario 2009.

• Axudas para o desenvolvemento de novos produtos,

procesos e tecnoloxías no ámbito agroalimentario,

agrícola e forestal. O 3 de marzo publicouse a Orde do
25 de febreiro de 2009 pola que se establecen as
bases reguladoras da concesión, en réxime de conco-
rrencia competitiva, de axudas para o financiamento
de accións de cooperación para o desenvolvemento de

novos produtos, procesos e tecnoloxías no ámbito
agroalimentario, agrícola e forestal, e se convocan para
o ano 2009.

• Normas pesca continental para o ano 2009. O 4 de
marzo publicouse a Orde do 25 de febreiro de 2009
pola que se establecen as normas de pesca nas augas
continentais da Comunidade Autónoma de Galicia du-
rante a tempada 2009.

• Axudas para a primeira forestación de terras non agrí-

colas. O 12 de marzo publicouse a Orde do 26 de fe-
breiro de 2009 pola que se modifican as bases regula-
doras das axudas para o fomento da primeira foresta-
ción de terras non agrícolas e se convocan para o exer-
cicio orzamentario 2009.

• Plans de prevención e defensa contra os incendios

forestais. O 24 de marzo publicouse a Orde do 13 de
marzo de 2009 sobre aprobación dos plans de preven-
ción e defensa contra os incendios forestais de distrito.
Os socios teñen á súa disposición estes plans nas ofi-
cinas da AFG e tamén poden consultalos na páxina
web da Xunta de Galicia (http://mediorural. xunta.es/),
nas oficinas das delegacións provinciais da Consellería
do Medio Rural e na Dirección Xeral de Montes e In-
dustrias Forestais da Consellería do Medio Rural.

• Axudas para os montes afectados polo ciclón Klaus. O
15 de abril publicouse a Orde do 7 de abril de 2009
pola que se desenvolven as medidas urxentes previstas
no Decreto 13/2009 do 29 de xaneiro, para a recupera-
ción das zonas forestais polos danos causados polo
temporal acaecido en Galicia a partir do 23 de xaneiro.

DESBROCES CASELAS, S.L.

LIMPIEZA DE MONTES
SUBSOLADO | RAREO | PODA

PLANTACIÓN FORESTAL

D
O

G
A

Desbroces
ROCHA

• Servicios forestales • Proyectos 

• Plantación • Servicios de tractor  

• Limpieza de Fincas

Teléfono 986 633 788 _ Móvil 609 809 067

TABORDA _ TOMIÑO

Miguel González

O Monte_51  28/4/09  12:20  Página 34



Participación da AFG 
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Axenda

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (12 de xa-
neiro).

• Asemblea Extraordinaria da AFG. Eleccións á Xunta de Go-
berno en Mos (17 de xaneiro).

• Xornadas sobre as implicacións técnicas, xurídicas e fis-

cais das UXFOR en Lugo. Participaron Daniel Rodríguez e
Margarita López (22 e 23 de xaneiro).

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (23 de xa-
neiro).

• Asemblea da Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana, Francisco
Dans e Braulio Molina (28 de xaneiro).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago. Asis-
tiu Francisco Dans (29 de xaneiro).

• Entrevista co conselleiro do Medio Rural en Santiago. Asisti-
ron Francisco Fernández de Ana, José Luis Campos, Celsa
Sánchez, María Rendo e José Luis Corral (5 de febreiro).

• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Francis-
co Dans (5 de febreiro).

• Reunión da Xunta Directiva de Enerxil en Ponteareas.
Asistiron Francisco Dans, Jesús Rodríguez, Julio Ruiz e Da-
niel Rodríguez (11 de febreiro).

• Xornadas de emprego Plan Forum en Pontevedra. Pre-
sentou ponencia Celsa Sánchez (11 de febreiro).

• Reunión intersectorial sobre crise no sector forestal en
Madrid. Asistiu Francisco Dans (12 de febreiro).

• Directorio da USSE en Madrid. Asistiu Francisco Dans (13
de febreiro).

• Reunión da Xunta Directiva de Enerxil en Ponteareas.
Asistiron Jesús Rodríguez, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez
(17 de febreiro).

• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Francis-
co Dans (20 de febreiro).

• Reunión do Grupo Consultivo Bosques e Cortiza da UE en
Bruxelas. Asistiu Pablo Almarcha (COSE) en representación
de Francisco Dans (20 de febreiro).

• Reunión de técnicos da AFG con CMVMC afectadas por

parque eólico na zona de Labrada en Gontán. Asistiron Jo-
sé Luis Corral, Daniel Rodríguez e Margarita López (25 de
febreiro).

• Reunión de técnicos da AFG con CMVMC afectadas por

parque eólico na zona de Trabada en Vilapena. Asistiron
Daniel Rodríguez e Margarita López (25 de febreiro).

• Reunión do Comité Executivo da Plataforma Tecnolóxica

Forestal Galega en Santiago. Asistiu Francisco Fernández
de Ana (27 de febreiro).

• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Francis-
co Dans (27 de febreiro).

• Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (6 de
marzo).

• Reunión de técnicos da AFG e afectados polo parque eó-

lico Oleirón en Bastavales. Asistiu Daniel Rodríguez (6 de
marzo).

• Reunión de técnicos da AFG e CMVMC afectadas por par-

que eólico na zona de Arbo, A Cañiza e As Neves en Pon-
teareas. Asistiu Daniel Rodríguez (7 de marzo).

• Entrevista co subdirector xeral de Recursos Forestais en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (9 de marzo).

• Reunión da Xunta Directiva de Enerxil en Ponteareas.
Asistiu Jesús Rodríguez (12 de marzo).

• Asemblea Xeral de Enerxil en Ponteareas. Asistiron José
Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador Rodríguez, Fran-
cisco Dans, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (13 de marzo).

• Reunión de técnicos AFG con afectados polo ciclón Klaus

nas Pontes. Asistiron José Luis Corral, Francisco Dans, En-
rique García e Margarita López (16 de marzo).

• Reunión de técnicos AFG con afectados polo ciclón Klaus

en Ferreira do Valadouro. Asistiron Francisco Fernández de
Ana, José Luis Corral e Margarita López (20 de marzo).

• Congreso sobre medio rural e cambio climático na Coru-
ña. Asistiu Celsa Sánchez (26 de marzo).

• II Encontro de comunidades de montes veciñais en man

común de Lugo en Lugo. Asistiu Daniel Rodríguez (28 de
marzo).

• Asemblea PEFC Galicia en Santiago. Asistiu Braulio Molina
(30 de marzo).

• Asemblea da Entidade Solicitante de Certificación Fores-

tal Rexional PEFC en Santiago. Asistiron Francisco Dans e
Braulio Molina (30 de marzo).

• Presentación pública da Axenda Estratéxica de Innova-

ción da Plataforma ENERXE en Santiago. Asistiu Francis-
co Dans (30 de marzo).

• Reunión do Comité galego de árbores senlleiras en Santia-
go. Asistiu Francisco Fernández de Ana (2 de abril).

• Seminario de lanzamento de proxectos Espazo Atlántico

en Madrid. Asistiu Fernando Molina Martínez en represen-
tación da AFG (2 de abril).

• Reunión de técnicos da AFG e afectados polo parque eó-

lico Oleirón en Bastavales. Asistiu Daniel Rodríguez (3 de
abril).

• Reunión da Mesa da Madeira en Santiago. Asistiu Francis-
co Dans (7 de abril).
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Axenda

5, 6 e 7 de maio de 2009. Madrid

Xornadas internacionais da silvicultura no medio

rural do sur de Europa

Organiza: Confederación de Organizacións de
Silvicultores de España (COSE)
Máis información: Tel. 915 476 446 _ Fax 915 484 743

cose@selvicultor.es

12, 13 e 14 de maio de 2009. Madrid

GENERA, Feira Internacional de Enerxía e Medio

Ambiente

Organiza: IFEMA, Feira de Madrid
Máis información: Tel. 902 22 15 15 _ Fax 917 225 788

genera@ifema.es  

3-6 de xuño de 2009. Suecia

Elmia Wood

Organiza: Elmia
Máis información: Tel. +46 (0) 36 15 20 00 _ Fax +46 (0) 36 16 46 92

wood@elmia.se

9, 10 e 11 de xuño de 2009. Bilbao

Foro Europeo das Enerxías Renovables

Organiza: Turret Middle East e Bilbao Exhibition Center
Máis información: Tel. 944 040 106 

apalencia@bec.eu 

11-14 de xuño de 2009. Silleda, Galicia

Feira Semana Verde de Galicia

Organiza: Fundación Semana Verde de Galicia
Máis información: Tel. 986 577 000 _ Fax 986 580 865

info@feiragalicia.com

18, 19 e 20 de xuño de 2009. Tineo, Asturias

ASTURFORESTA

Organiza: Concello de Tineo e Goberno do Principado de
Asturias
Máis información: Tel. 985 801 976 e 985 800 809_ Fax 985 801 694 

asturforesta@asturforesta.com 

21-25 de setembro de 2009. Ávila

V Congreso Forestal Español 

Organiza: Sociedad Española de Ciencias Forestales 
e Junta de Castilla y León
Máis información: Tel. 975 212 453 _ Fax 975 239 677

info@congresoforestal.es 

28, 29 e 30 de setembro de 2009. Lugo

V Congreso Nacional e II Congreso Ibérico de

AgroEnxeñería

Organiza: Departamento de Enxeñería Agroforestal e  a
Escola Politécnica Superior da USC, en colaboración
coa Sociedad Española de AgroIngeniería e outros
Máis información: Tel. 982 285 900 Ext. 23007, 23262, 23290

Fax 982 285 926

secretaria@aging2009.org

18-23 de outubro de 2009. Buenos Aires

XIII Congreso Forestal Mundial

Máis información: Tel. +54 11 4349 2104/2204/2195

info@cfm2009.org

21, 22 e 23 de outubro de 2009. Valladolid

Expobioenerxía 2009

Organiza: Avebiom e Cesefor
Máis información: Tel. 975 239 670 _ Fax. 975 239 677

tania.duro@expobioenergia.com 

SE VENDE monte maderable para cortar (Eucalyptus globulus) de 8.800 m2, con lindero cabecero a camino 
asfaltado y fondal colindante con prado regadío. Terreno en ligera pendiente orientado al Sur. Parcela trapezoidal 

muy regular. Ubicada en la parroquia San Pedro Fiz de Vijoy, ayuntamiento de Bergondo, provincia A Coruña.
Teléfono de contacto: 629 704 913

Cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

Participación da AFG en actos de interese forestal

• Curso O Monte. Valorización Integral e multifuncionalidade

en Santiago. Impartiu o curso Francisco Dans (15 de abril).
• Xornada sobre cultivos enerxéticos en Pontevedra. Asistiu

Julio Ruíz (16 de abril).
• Xornada técnica sobre valorización integral do monte "1ª xor-

nada do cogomelo galego" en Ordes. Presentaron comunica-

ción Francisco Fernández de Ana e Antonio Rigueiro (25 de
abril)

• Reunión da Mesa sectorial forestal do programa Leader+

nas Pontes. Asistiron José Luis Corral, Francisco Dans e En-
rique García (30 de abril)
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Madeira

Xosé Covelo Míguez
Xerente da Unidade de comercialización de madeira de Selga

O MERCADO da madeira segue nos últimos meses
na situación de baixada xeneralizada de prezos. O
eucalipto para pasta volveu padecer baixadas e a pro-
dución industrial estase relentizando. O piñeiro para
serra segue estancado pois o mercado está totalmen-
te paralizado, con diversos peches de serradoiros e
importantes reducións na produción. Na madeira de
piñeiro tanto para taboleiro como para pasta xa se
empezan a notar axustes á baixa do prezo para estes
destinos. Por outra parte, o mercado das frondosas
caducifolias xa leva tempo sufrindo un resentimento
continuado, atopándose actualmente nunha situa-
ción na que os serradoiros que traballan estas espe-
cies se centran principalmente no castiñeiro para
vigas seguido do carballo. Esto podería ter a súa
razón en que nas zonas do interior onde abundan
estas especies estase revitalizando a restauración de
casas, manténdose un mercado neste sentido e
suplindo levemente o ata agora potente mercado da
vivenda nova.

A este estatus de desaceleración do mercado da
madeira sumáronselle as consecuencias do temporal
Klaus acontecido no pasado mes de xaneiro. Como
consecuencia, existe unha sobre oferta de madeira
de eucalipto e de piñeiro, teméndose que a industria
non a dea absorbido dun xeito rápido e satisfactorio
para o propietario. Os maiores custos de corta e saca
da madeira danada suporán uns prezos aínda meno-

res ós da media actual do mercado. A urxente nece-
sidade de sacar a madeira derrubada do monte para
evitar a perda de calidade, e a aparición de pragas ou
incendios coa chegada do calor e das altas tempera-
turas pode levar, como xa se ten constatado, a que o
prezo ofertado sexa moi inferior ao esperado polo
propietario. Por outra parte, a madeira estase acumu-
lando nos parques dos serradoiros e da industria sen
que o mercado favoreza o movemento do produto,

Monte de piñeiro radiata afectado polo ciclón Klaus na parroquia 
do Freixo, concello das Pontes (A Coruña).

Existe unha sobre oferta de madeira

de eucalipto e de piñeiro,

teméndose que a industria non a

dea absorbido dun xeito rápido 

e satisfactorio para o propietario 

situación que reduce as necesidades de madeira
neste momento.

A crise e o temporal Klaus deixan paralizado o
mercado da madeira de piñeiro con destino a serra,
e redúcense as compras de frondosas para chapa e
serra, relentizándose en xeral todo o mercado.
Pódese afirmar que estamos nunha situación de
quebra na silvicultura e na economía da produción
de madeira.

Crise e Klaus
Quebra no mercado 
da madeira
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A situación en Francia. Se ben en Galicia a madeira
tirada a penas supera o millón de toneladas, en
Francia, zona gravemente afectada polo Klaus, che-
gouse ós 50 millóns de metros cúbicos de madeira
derrubada ou danada. Os franceses xa están empe-
zando a establecer parques intermedios para darlle
saída na medida do posible e aprobaron un importan-
te paquete de medidas de axudas aos silvicultores e
máis á industria para favorecer que toda esta madei-
ra entre progresivamente no mercado, tanto francés
como dos países contiguos, o que tamén podería
influír de xeito negativo no mercado galego.

Esperar tempos mellores coidando o que temos.
Ante esta situación cumpriría:

a) Evitar o abandono do monte, centrando os es-
forzos nos coidados culturais das masas fores-
tais, ou sexa, entrecollas, rareos e desmestas.
Este tipo de actuacións van xerar como produ-
to intermedio inmediato madeira de trituración,
a venda da cal proporcionará aos propietarios
particulares e comunidades de montes uns in-
gresos mínimos que permitirán seguir coa xes-
tión habitual do monte. As cortas de madeira
adulta xa en estado de fustal deberíanse reser-
var para mellores momentos, nos que o merca-
do volva asumir o valor real da madeira en pé.

b) Que a administración tomase unha iniciativa
rápida e contundente para poder sacar a madei-
ra dos montes e, de ser así, é necesario almace-
nala en parques húmidos intermedios á espera

de que a industria demande esa materia prima
e, desta maneira, o propietario poida obter un
prezo máis acorde co produto que oferta.

En todo caso, a única forma de conservar a
madeira derrubada é procedendo á súa transforma-
ción industrial. O Estado debe financiar a indus-
tria para que poida almacenar madeira elaborada,
evitando a desaparición de establecementos indus-
triais e postos de traballo •

Viceso, nº 4 15839 Brión (A Coruña)
Teléfono: 981 886 442

sesfor@sesfor.com _ www.sesfor.com

Q Servicios forestales

Q Acondicionamiento

    de áreas recreativas

Q Limpieza de fincas

Q Plantación

Móvil: 629 562 522 _ 629 562 521 _ 829 562 529

Telf.: 986 346 582

S. Esteban de Budiño _ Salceda de Caselas

Eucaliptos derrubados en Ribadeume (As Pontes).
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Precios orientativos de la

madera gallega

Abril 2009

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

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

ø 14 a 19 cm 31 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm 38-40 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm 46-48 €/m3 c/c

EUCALIPTO

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

CASTAÑO

Sierra (según usos) 81-185 €/m3 c/c

Chapa -

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

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

ø 14 a 19 cm 40 €/m3 c/c

ø 20 a 29 cm 45-47 €/m3 c/c

ø superior a 30 cm 54-56 €/m3 c/c

EUCALIPTO

ø superior a 35 cm 55 €/m3 c/c

ROBLE

Sierra (según usos) 50-95 €/m3 c/c

Leña 36-39 €/m3 c/c

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN (€/m3)

MADERA DE SIERRA1

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

Precios de la madera incluyendo raberones, piezas torcidas o secas,
ramas, etc. Diámetro mínimo orientativo > 5-7 cm.

Destino tablero 23-28 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Destino pasta para papel 37-41 €/m3 c/c
44-48 €/m3 s/c

Destino tablero (> 8 cm) 24 €/m3 c/c

Destino tablero (< 8 cm) 17-19 €/m3 c/c

PINO GALLEGO y PINO RADIATA

Precios de la madera incluyendo raberones, piezas torcidas o secas,
ramas, etc. Diámetro mínimo orientativo > 5-7 cm.

Destino tablero 31-37 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Destino pasta para papel 46-48 €/m3 c/c
53-57 €/m3 s/c

Destino tablero (> 8 cm) 34 €/m3 c/c

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

MADERA PARA ASTILLAR2

PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA (€/m3)

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

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

PINO GALLEGO

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

Desenrollo 68 €/m3 c/c

Chapa plana 110 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Desenrollo 47 €/m3 c/c

Chapa plana 77 €/m3 c/c

PINO GALLEGO

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

Desenrollo 77 €/m3 c/c

Chapa plana 120 €/m3 c/c

EUCALIPTO

Desenrollo 57 €/m3 c/c

Chapa plana 87 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA3

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

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