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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

xane i ro  2004

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

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

ø 14 a 19 cm 39 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 50 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 59 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 44 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 94 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 18 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 43 €/m3 c/c

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

ø 14 a 19 cm 43 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 56 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 65 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 51 €/m3 c/c

según usos 90 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

ACACIA NEGRA

ALISO

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 23 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 31 €/m3 c/c
46 €/m3 s/c

Destino tablero 29 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 38 €/m3 c/c
54 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

PINO GALLEGO PINO GALLEGO

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 70 €/m3 c/c
Chapa plana 110 €/m3 c/c

Desenrollo 49 €/m3 c/c
Chapa plana 95 €/m3 c/c

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 77 €/m3 c/c
Chapa plana 117 €/m3 c/c

Desenrollo 56 €/m3 c/c
Chapa plana 103 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvi-
cultores 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 perso-
nas 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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Páxina extraída do Atlas Forestal do Arco Atlántico Sur elaborado dentro do proxecto Eurosilvasur.

RECURSOS FORESTAIS NO SUR DA EUROPA ATLÁNTICA
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R ecollemos neste número da revista O Monte algunhas das accións
realizadas nestes últimos meses, entre as que hai que destacar
pola súa importancia para os nosos montes e a madeira que pro-

ducimos a constitución da Asociación Galega Promotora da Certificación
Forestal. A AFG participou activamente en todo o proceso previo á consti-
tución desta nova asociación na que participan a práctica totalidade das
organizacións do sector forestal galego e coa colaboración dun amplo equi-
po de expertos elaboramos un estudo de diagnóstico dos montes galegos
que entendemos básico para desenvolver todo o proceso, permitindo así
acurtar os prazos para dispoñer do Sistema PEFC de certificación forestal
rexional. Esperamos que en breve a AFG lle poida facilitar ós socios a docu-
mentación necesaria para acceder ó Sistema PEFC de certificación forestal.

Neste número aproveitamos tamén para publicitar algúns dos resultados
do proxecto Eurosilvasur como son o Atlas Forestal del Arco Atlántico e a
Guía de plagas y enfermedades en el sur de Europa.

Recollemos tamén un estudo da Escola Politécnica de Lugo (Universidade
de Santiago) sobre os propietarios forestais nun concello do norte de Lugo,
que resulta clarificador sobre a estructura da propiedade dos nosos mon-
tes particulares. Os nosos técnicos tamén realizan aportacións novidosas
como o artigo sobre o valor do monte.

Merece destacarse a masiva asemblea de comunidades de montes celebra-
da en Xinzo-Ponteareas no pasado mes de decembro, na que se puxo de
manifesto a urxente necesidade de modificar a lexislación de montes veci-
ñais e de mellorar algúns aspectos da fiscalidade, problemas que pola sua
gravidade teñen que merecer a atención dos Gobernos e dos Parlamentos
neste novo curso político.

Coa Fundación Alcoa realizamos unha repoboación para recuperar unha
parcela no Parque Natural das Fragas do Eume. Esta colaboración supuxo
a primeira intervención de mecenado privado nun parque natural galego
en colaboración cos propietarios forestais.

Os prezos da madeira publicados nesta revista son xa un referente de con-
sulta para propietarios, técnicos e compradores, figurando a súa reseña en
publicacións estatísticas. A profesionalidade e constancia coa que se ven
realizando este traballo dende hai máis de quince anos, obtén agora o
recoñecemento do sector que nos facilita a información periódicamente.
Isto debe considerarse un recoñecemento tanto para a Asociación como
para os nosos técnicos que fan posible este servizo.

Finalmente temos que congratularnos pola marcha do servizo de comer-
cialización de madeira a través da nosa empresa Selga que nos seus pri-
meiros meses de existencia está obtendo a aceptación dos socios que xa
disfrutaron da súa intervención no negocio da súa madeira.
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IMPRESO EN PAPEL ECOLÓXICO “PRESCOL” SARRIÓ
PAPEL. 90% PASTA DE FIBRA VIRXE DE EUCALIPTO
PROCEDENTE DE BOSQUES DE XESTIÓN SOSTIBLE.
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O Presidente da Asociación
Forestal de Galicia, Xosé

Represas Giráldez, é membro
da Xunta Directiva da AGPCF e
un firme defensor do sistema
de certificación rexional. Como
Vicepresidente de COSE e a
escala nacional, Xosé Represas
colaborou con Nicasio Guardia
Jiménez, Presidente de PEFC-
España, para implantar este
sistema nas principais rexións
forestais do país.

¿Que é a certificación forestal?
É un sistema mediante o que
os propietarios forestais po-
den garantir ó consumidor
que a madeira que compran

51º trimestre 2004 |

c
e

rtific
a

c
ió

n
 fo

re
sta

l

As principais organizacións forestais
galegas constituíron o pasado 17
de setembro a Asociación Galega
Promotora da Certificación Fores-
tal (AGPCF). Nesta organización
están representados os propieta-
rios forestais, as comunidades de
montes, a industria forestal (aserra-
doiros, papeleiras, fábricas de tabolei-
ros e empresas de explotación forestal).
Tamén teñen representación os viveiristas, os
centros de investigación forestal, as universi-
dades galegas con estudos forestais, as aso-
ciacións de cazadores e a administración
forestal en calidade de propietaria e xestora
de montes, entre outras organizacións.
Pódese afirmar que nesta asociación participa
o sector forestal en pleno.
A AGPCF está prioritariamente dedicada a
desenvolver en Galicia o sistema PEFC de cer-
tificación rexional; un sistema que permitirá
o acceso á certificación de maneira econó-
mica a todos os propietarios forestais que
desexen vender madeira certificada.

A AFG impulsa a 

certificación forestal 

PEFC en Galicia
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papel que consumen ten que
ter certificada a súa proceden-
cia, isto provocará unha suce-
sión de esixencias que lle afec-
tarán directamente ó produc-
tor de madeira. A editorial pe-
diralle á fábrica de papel papel
certificado, o fabricante de pa-
pel esixiralle á fábrica de pasta,
celulosa certificada e o fabri-
cante de pasta demandaralle ó
productor madeira certificada
para poder satisfacer esta nova
demanda.

¿De onde xurdiu esta nova
necesidade?
Non existe unha razon única e
facilmente identificábel,  mais
o que si é certo é que a socie-
dade moderna está moi con-
cienciada sobre os problemas
ambientais e en especial pola
desaparición dos bosques.

Semella, pois, que esta con-
ciencia é a que provoca a
demanda de productos certifi-
cados que aseguren a perma-
nencia dos recursos forestais.
Como exemplo pódese dicir
que o consumo descontrolado
de madeiras tropicais co risco
de desaparición de ecosiste-
mas esenciais para o medio
ambiente no planeta, está na
raíz desta nova demanda.

Ante esta necesidade, ¿cómo se
organizou todo este sistema?
O primeiro que hai que dicir
dos sistemas de certificación é
que son iniciativas de carácter
privado que impulsan os axen-
tes dos sectores profesionais
que teñen intereses no mer-
cado. A fiabilidade destes siste-
mas asegúrase xeralmente
mediante normas de certifica-
ción homologadas polas admi-
nistracións competentes.
En Europa fomos os propieta-
rios forestais os que decidi-
mos desenvolver un sistema
de certificación e para iso cre-
amos unha organización que
se chama PEFC-Europa (Cer-
tificación Forestal Paneuro-
pea) que está traballando
dende o ano 1998.

¿Comezou en Europa este
proceso?
Non, en realidade foron algúns
grupos ecoloxistas os que pro-
moveron a implantación dos
primeiros sistemas de certifica-
ción para frear a desaparición
do bosque tropical. Posterior-
mente, estes grupos intentaron
trasladar este sistema a Europa
reproducindo os sistemas em-
pregados para a certificación
no trópico. Os propietarios fo-
restais europeos decidimos en-
tón crear o noso propio sistema
adaptado ás características dos
bosques europeos feito con
plantexamentos de viabilidade
económica e adoptando os cri-

procede de montes xestiona-
dos de forma sostíbel, é dicir,
que os montes onde se cortou
esa madeira están xestionados
de forma que se asegura a per-
manencia do recurso no tem-
po, mantense a biodiversidade
e dáselle un tratamento axei-
tado ós demais recursos (auga,
solo, fauna, flora...) que con-
tén o monte.

¿Que interese ten para un
propietario forestal vender
madeira certificada?
Na medida en que o mercado
demande este tipo de madeira,
os propietarios que non teñan
os seus montes preparados pa-
ra obter a certificación poden
atoparse con certos problemas
para vender a súa madeira. Pa-
ra entendérmonos, se as edito-
riais de xornais deciden que o

Xosé Represas Giráldez, Presidente da AFG e Vocal da AGPCF.
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terios de sostibilidade forestal
subscritos por todos os gober-
nos dos países da UE na Confe-
rencia Interministerial de Lis-
boa en 1998.

¿Está ben axustado este sistema
ós bosques europeos?
Penso que si, nunha dobre vía;
por un lado cada país e cada
rexión forestalmente impor-
tante desenvolve, dentro dun-
has normas comúns, o seu
propio sistema de certificación
que se homologa a escala na-
cional e internacional para que
a madeira certificada poida ser
aceptada en calquera mercado
europeo. Por outro lado, o Sis-
tema PEFC ofrece a posibilida-
de aos propietarios para que
poidan solicitar a certificación
de forma individual, é dicir,
para un só monte; agrupada
para un conxunto de montes
nunha comarca homoxénea; e
rexional mediante a que se cer-
tifican os montes dos propieta-
rios dunha determinada rexión
cumprindo unha serie de con-
dicións. É doado comprender
que os montes dos propieta-
rios suecos, nos que dominan
as grandes propiedades en
mans de grupos empresariais,
pouco teñen que ver cos mon-
tes galegos ou do norte de Es-
paña formados por unha mul-
titude de pequenos propieta-
rios que individualmente acce-
den ó mercado.

¿Quere isto dicir que  os montes
de Galicia poden ser certificados
no seu conxunto?
Non, a certificación rexional
PEFC contempla na súa nor-
ma que se a comunidade au-
tónoma na que se vai aplicar
se dan condicións obxectivas
de sostibilidade para o con-
xunto da rexión (normativas
específicas, sistemas de de-
fensa contra incendios, esta-
tísticas fiábeis, control do me-

drío dos bosques, control sa-
nitario, ...), dentro dela, os
propietarios que queiran dis-
por da certificación teñen que
comprometerse, de forma vo-
luntaria e individual, a respec-
tar un código de boas prácti-
cas silvícolas, a ter planificada
a xestión do seu monte asegu-
rando a súa rexeneración e
prestarse voluntariamente a
recibir unha auditoría da súa
propiedade no caso de que se-
xa requerido.

¿E cal dos tres procedementos de
certificación considera vostede
como o máis recomendábel para
os propietarios forestais galegos,
tanto particulares como
comunidades de montes?
Eu penso que, se nun futuro
non lonxano queremos que a
maioría da madeira galega
poida venderse certificada,

non hai outra alternativa, por
custo e por rapidez, máis cá
certificación de carácter rexio-
nal, e é nesta na que estamos
centrando todo o traballo da
Asociación Galega Promotora
da Certificación Forestal.

¿Que tería que facer agora
mesmo un propietario que
quixera certificar a súa madeira
e obter o selo PEFC?
Neste momento en Galicia,
unicamente podería ter a certi-
ficación PEFC mediante a fór-
mula individual, para isto o
propietario tería que ter un
plan de xestión do seu monte
adaptado á norma de xestión
forestal sostíbel e solicitar unha
auditoría do Sistema PEFC.

¿E que custo tería este proceso?
É un pouco difícil dar unha
cifra, pero poderiamos falar de

> Comprometerse a respectar o código de boas prácticas silvícolas.

> Ter planificada a produción do seu monte.

> Aceptar que as súas propiedades poidan ser auditadas.

> Pagar a cota de membro do PEFC.

OBRIGAS DO PROPIETARIO FORESTAL PARA DISPOR
DO SISTEMA PEFC DE CERTIFICACIÓN FORESTAL

Parqué italiano co selo PEFC.
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aproximadamente 150 € por
ha arborizada.

¿E no caso de que quixeramos
obtar pola certificación rexional?
Aínda teremos que esperar
uns meses para que esta op-
ción estea operativa. Canto ao
prezo, se ollamos o exemplo
de Aquitania (Francia) que xa
a teñen en marcha,  andará ao
redor duns 50 € pola adhesión
á Asociación PEFC e 0,5 € por
ha de monte certificado. Para
o propietario esta fórmula vai
ser simple. Aínda que é pronto
para dicilo, os propietarios te-
rán que participar nunhas se-
sións de formación, compro-

meterse a seguir as recomen-
dacións do código de boas
prácticas silvícolas e ter elabo-
rado un documento simple no
que se especifica que é o que
quere producir no monte e pa-
gar unha cota de adscrición ao
Sistema.

¿Non teme que a certificación
sexa considerada como unha
nova carga que se cerne sobre o
propietario forestal xuntándose
ás pragas, ós baixos prezos da
madeira, ao monopolio da
industria...?
Non é que sexa considerado un-
ha carga, é verdadeiramente
unha carga. En primeiro lugar

levamos xa tres anos traballan-
do para elaborar o sistema de
certificación. Isto supón moitas
reunións, moitos comités de
traballo, desprazamentos, gas-
tos que soportamos os propie-
tarios forestais a través das no-
sas organizacións. Despois,
cando estea a punto o sistema,
o productor forestal vai ter que
pagar unha cota por subscribir-
se ao sistema e terá uns gastos
cada vez que venda madeira.
Pero non podemos arriscarnos
a que o mercado demande ma-
deira certificada e non estea-
mos preparados para fornecela.

Para finalizar, que está facendo a
Asociación Forestal de Galicia en
todo este proceso?
Dentro da AGPCF a Asociación
participa nos traballos de xes-
tión da Xunta Directiva e ten
dous enxeñeiros que forman
parte dos grupos de traballo que
están elaborando o Sistema re-
xional de certificación. Por ou-
tra parte dende hai dous anos a
AFG realiza seminarios en dis-
tintas localidades galegas para
presentarlle o sistema aos pro-
pietarios, labor que esperamos
se incremente na medida en
que avance a súa implantación.
A Asociación Forestal de Gali-
cia tamén se encargará de faci-
litarlle ós seus socios no seu
momento toda a documenta-
ción necesaria para poder
acceder ó Sistema PEFC.
Por outra parte, o pasado ano
a AFG coordinou o traballo
dun grupo de expertos fores-
tais e investigadores galegos
que se encargou de elaborar
un diagnóstico dos montes
galegos baixo os criterios da
xestión forestal sostíbel que
constitúe un documento de
análise sobre o que se sustenta
o Sistema. Producto deste tra-
ballo vai ser a edición do libro
Los montes de Galicia según las
normas de gestión forestal.

ENTIDADES QUE COMPOÑEN A
ASOCIACIÓN GALEGA PROMOTORA DA
CERTIFICACIÓN FORESTAL (AGPCF)

Grupo I: Asociacións de propietaios e xestores forestais

Asociación Forestal de Galicia (AFG)
Asociación Forestal Sectorial Galega (ASEFOGA)
Asociación Profesional de Selvicultores-Silvanus
Asociación para o Fomento da Riqueza Forestal de Galicia (AFRIFOGA)
Asociación Galega de Comunidades de Montes-Man Común
Dirección Xeral de Montes e Industrias Forestais-Consellería de Medio
Ambiente

Grupo II: Asociacións de industrias, empresas e comercio

Federación Empresarial de Aserradores y Rematantes de Madera de
Galicia (FEARMAGA)
Asociación Monte-Industria
Cluster de la Madera

Grupo III: Outras organizacións

Asociación de Empresas Forestais de Galicia-SERFOGA
Asociación de Viveiros Forestais de Galicia-VIFOGA
Federación Galega de Caza
Asociación de Propietarios Rurales y Productores de Caza de Galicia
(APROCA)
Unión de Tecores Galegos (UNITEGA)
Unións Agrarias-UPA
Xóvenes Agricultores
Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán
Centro de Innovación e Servicios Tecnolóxicos da Madeira (CIS Madeira)
Centro de Investigación e Tecnoloxía Forestal de Ence
Centro de Mejora y Desarrollo Agroambiental (CEMDA)
Colexio Oficial de Enxeñeiros Técnicos Forestais de Galicia
Escola Politécnica Superior de Lugo (Universidade de Santiago de
Compostela)
Escola Universitaria de Enxeñería Técnica Forestal (Universidade de Vigo)



Gando

As plantación forestais,
dependendo da especie

empregada e o nivel de desen-
volvemento da planta, poden
resultar destruídas pola incur-
sión do gando. A escaseza de
áreas de bo pasto para a gande-
ría en réxime extensivo leva a
que calquera oportunidade que
teñan de acudir a cultivos agrí-
colas ou forestais sexa aprovei-
tada, principalmente cando se
trata de reses sen a vixiancia
rigorosa dun pastor ou soltas en
liberdade. O propio cultivo, as
hervas que alí nacen ou o brote
tenro da vexetación leñosa
rozada, son razóns para a atrac-
ción dos herbívoros domésticos
que non estean sometidos ó
control dos seus donos.
Os danos de gando normal-
mente prodúcense nunhas
determinadas zonas de Gali-
cia, onde existe o pastoreo en
réxime extensivo nos montes.
O silvicultor adoita adoptar as
medidas necesarias para evi-
tar a entrada de gando nas
súas plantacións recorrendo a
peches perimetrais de arame
de espiño. Son precisas estas
precaucións porque na maior
parte dos casos os gandeiros
non dispoñen dun permiso
formal do propietario do
monte ou os animais non son
vixiados coa dedicación nece-
saria. Estas prácticas de pasto-
reo foron exercidas dende
sempre con certa liberdade
porque non se prexudicaba os

intereses dos propietarios de
montes, dado que a dedica-
ción da agricultura era máis
ben común entre tódolos
habitantes do medio rural.
O enfrontamento entre silvi-
cultores e gandeiros é un feito
común nos tempos modernos,
onde hai unha gran propor-
ción de propietarios ausentes
que prefiren optar pola silvi-

cultura fronte a uns poucos
residentes que conservan a
actividade agrícola e mesmo
algúns alleos ao lugar que se
aproveitan do terreo en des-
uso para exercer un pastoreo
libre e sen autorización. A gan-
dería extensiva require a reno-
vación de pastos cando o mato
avellenta, xa bastante mer-
mado pola expansión do arbo-
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Os danos de animais nas 

plantacións forestais (II)
Braulio Molina Martínez

Enxeñeiro de Montes

Danos feitos por gando vacún nunha plantación nova de Pinus pinaster en Muxía.



rizado, e a técnica da rexene-
ración co lume adoita ser a
máis cómoda e desapercibida
ao control do propietario do
monte. Nestes casos o aban-
dono da actividade rural, os
cambios tan bruscos no
tempo e o caos na organiza-
ción do uso do chan, fomen-
tan aínda máis a práctica da
gandería extensiva en situa-
ción ilegal.
A continuación trátanse por
separado os principais tipos
de gando que causan danos ás
áreas de rexeneración.

Vacún
A cría de gando bovino de
monte en réxime de liberdade
total ou parcial está presente
en numerosas serras de Gali-
cia, principalmente en montes
veciñais con predominio de
monte raso e con máis abun-
dancia nas zonas costeiras. As
repoboacións de coníferas que

non están protexidas con
peches perimetrais sufren
habitualmente danos intensos
das vacas. Nas plantacións de
un ou dous anos comen e
pisan as plantas e ata os cinco
anos dobran as árbores ao fre-
garse contra elas. As frondosas
caducifolias son esmoucadas
mentres o gando lles chegue ás
ramas (ata 1,8 m do chan), pro-
vocando danos á formación do
fuste e retrasos de crecemento.
Os troncos das árbores grosas
resultan en ocasións danados
por fregarse contra eles, nor-
malmente onde se refuxian e
frecuentan máis a miudo. A
compactación do chan pode
chegar a ser prexudicial nal-
gunhas zonas cunha alta carga
de animais.

Equino
Este gando predomina en
serras de media montaña máis
ben próximas á costa en

réxime de liberdade. A cría de
eguas nos montes, a diferenza
do caso anterior, é unha prác-
tica tradicional gandeira
dende moi antigo en Galicia.
Non é tan prexudicial para as
repoboacións de coníferas
como son vacas, xa que o
único dano que adoita causar
é o pisado ou o aplastamento
durante o primeiro ano de
plantación. As plantacións de
caducifolias tamén as comen
durante os primeiros anos se
non están protexidas cun
peche. Tamén se detectaron
danos por arranque da casca
das árbores que ocasiona a
morte dos pés.

Gando menor: ovino e caprino
É máis característico do inte-
rior de Galicia, sobre todo
daquelas zonas pouco poboa-
das. Tanto as ovellas coma as
cabras son moi prexudiciais
cando se introducen os seus
rabaños nunha plantación
nova ou en áreas de rexenera-
ción natural. As primeiras
comen as follas e talos tenros
mentres permanezan ao seu
alcance, normalmente por
debaixo dos 1,2 m de altura e
con preferencia polas caduci-
folias. As segundas son moito
máis prexudiciais, comen
dende o chan e mesmo che-
gan a subir ás árbores, atacan
tamén as partes leñosas e ade-
máis mordiscan a casca cau-
sándolle feridas serias á
planta e, ás veces, a morte da
árbore. A diferenza do gando
maior, adoitan recollerse en
cortes polas noites e van
acompañadas de pastor, en
definitiva, un maior control
que contribúe a que os danos
non sexan tan habituais. Os
sistemas de protección usuais
son os peches de malla ou de
arame, con protección máis
completa cando a defensa é
para o gando caprino.
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Gando equino nun monte veciñal.

as repoboacións de coníferas
que non están protexidas con

peches perimetrais sufren
danos intensos das vacas

][
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Os danos producidos polo gando vacún en
réxime de liberdade nos montes veciñais da
comarca do Barbanza e outros concellos próxi-
mos, causaron perdas económicas importantes e
orixinaron unha merma considerable da superfi-
cie reforestada na última década. Este feito,
unido á incidencia continua de incendios vence-
llados ó gando ocasionou a descapitalización de
gran parte dos montes, sobre todo os que teñen
unha proporción alta de zona montañosa. 
Un caso de singular relevancia
preséntase no monte veciñal de
Araño (Rianxo), xa que, dende o
lume do ano 1997 que arrasou
gran parte da masa forestal, os
esforzos por rexenerar con arbo-
rizado o monte raso levados a
cabo pola comunidade de mon-
tes e pola Consellería de Medio
Ambiente, a traveso do convenio
subscrito neste monte, víronse
frustrados pola presenza de vacas
en liberdade sen autorización,
propiedade, por outra banda,
dun único veciño.
A pesar das chamadas de aten-
ción en varias ocasións por parte
da comunidade de montes, non
se conseguiu evita-las incursións
de gando no monte e, en conse-
cuencia, os danos causados no
arborizado novo. A comunidade
contratou dende comezos do ano
2002 os servizos dun garda parti-

cular de campo para vixia-las plantacións novas
de piñeiro e castiñeiro e efectuar un control dos
danos. Tamén os axentes forestais da Xunta de
Galicia incoaron dous expedientes sancionadores
contra o propietario do gando que se atopan
pendentes de resolución. A pesar de todos estes
intentos non se logrou frea-la presenza de gando
e, recentemente, contabilizáronse da orde dun
95% de plantas comidas nunha plantación dun
ano de piñeiro do país en 25 ha de extensión.

Danos no monte veciñal de Araño

PUBLI
Desbroces

ROCHA

DESBROCES CASELAS, S.L.
LIMPIEZA DE MONTES

SUBSOLADO | RAREO | PODA
PLANTACIÓN FORESTAL

Gerardo / Juan
Telf. 986 39 145

Móvil: 649 970 053 / 649 970 052
Salceda de Caselas | Pontevedra

Vaca pacendo nun monte veciñal.
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Conclusión á sentencia
Os danos causados polas vacas en plantacións
forestais ou cultivos agrícolas non deben denun-
ciarse pola vía penal porque non entran na cate-
goría de animais feroces ou daniños, deben tratar

de solventarse pola vía civil e coñecemos máis
casos que tiveron que resolverse desta maneira. A
pesar de que os rabaños descontrolados poden
chegar a arrasar con calquera reforestación e cul-
tivo por moi grande que sexa, podendo chegar a
causa-la ruína dun silvicultor ou agricultor.

Entre os múltiples contratempos cos que se pode
atopar un silvicultor na historia das súas planta-
cións non é raro que aparezan danos producidos
por gando, mesmo en zonas onde na teoría non
hai problemas de gando en liberdade, debido á
torpeza dalgún veciño que deixa as súas pacíficas
reses domésticas ó seu rumbo. 
Recentemente vimos o caso dunha socia, nunha
zona onde non hai gando mostrenco e que, ade-
mais, xa instalara un valado protector para maior
seguridade, a quen lle estragaron a plantación de
piñeiros as vacas dun veciño que as deixou soltas
nun campo próximo. Tal e como xa fixeran noutras
ocasións, as vacas tiraron coa cancela, entraron na
plantación, comeron as árbores, esfregáronse  e
dobraron  gran parte delas. Ó non querer, o dono
do gando, afronta-lo custo dos danos, o suceso
acabou nunha denuncia por parte da afectada.

Reproducimos a seguir un extracto da sentencia
polo instructivo que pode ser para outros silvicul-
tores que teñan que enfrontarse a este problema.

Extracto da sentencia do Xulgado de Instrucción número un de Corcubión e o seu partido

En Corcubión, a 21 de marzo de 2003 (...)

HECHOS
Probado y así se declara que el día 3 de enero de 2003, sobre las trece treinta horas, entraron en una parcela pro-
piedad de la denunciante unas vacas (...) causándole daños en la cancilla de madera de la entrada, así como en
los árboles de la finca. Que en el momento de entrar en la finca los animales iban solos, si bien después apareció
el denunciado. (...)

FUNDAMENTOS JURÍDICOS
(...) La falta que se imputa al acusado es la del art. 631 del Código Penal, que castiga, en suma, al dueño o encar-
gado de animales feroces o dañinos que los dejaren sueltos o en condiciones de causar mal. Por lo que el pre-
cepto legal es restrictivo, no refiriéndose a los animales en general, sino precisamente a los feroces o dañinos,
entre los que difícilmente cabe encuadrar a las reses de ganado vacuno; siendo, por otro lado, el término de feroz
según el Diccionario de la Lengua, aplicable al que obra con ferocidad y dureza, y daña o hace perjuicio, expre-
sando también que se dice comúnmente de algunos animales, entre los que no figuran las vacas. Por ello siendo
el derecho penal el último remedio en salvaguardia mínimo ético indispensable, aplicable únicamente a aquellas
conductas antisociales previstas taxativamente en la ley punitiva, es claro que procede la libre absolución del incul-
pado, a tenor del art. 1 Código penal. (...)
Considerar a las vacas de campo dañinas parece excesivo, al menos sin constancia de un informe pericial previo que
las considere de tal carácter. (...) Es preciso que el animal tenga una singular peligrosidad, ya sea por su temperamento
agresivo o por su potencialidad física, que determinen que su presencia pudiera comportar un peligro para las perso-
nas o bienes afectados por su presencia en el caso de que su cuidador no adaptase (sic) las medidas de seguridad nece-
sarias.
Tampoco puede considerarse que los hechos sean encuadrables en el tipo penal de daños, pues exigiría que tales
daños se hubieran causado dolosamente, al menos con dolo eventual, lo que no se ha acreditado. (...)

Sentencias absurdas

Vaca nunha plantación de piñeiro do país de oito anos de
idade.
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Carlos M. Cabarcos Otero

R/ Rosalía de Castro, 43-2º

27880 Burela

Ilmo. Sr. Director Xeral de Conservación da Natureza

Ilmo. Sr. Director Xeral de Montes e Industrias Forestais

Burela, 28 de xullo de 2003

Ilmo Sr.:

A través da presente, desexo participarlle as condicións de especial dificuldade na recuperación de pequenas

masas forestais con especies autóctonas ou outras de crecemento lento coa finalidade de producción madei-

reira de calidade, de aproveitamento doutros productos e de recuperación de bosques máis axeitados á diver-

sidade e que contribúan á mellora ambiental e cultural.

Ademais do escaso incentivo económico, da espera para a recolección dos froitos, co conseguinte aumento de ris-

cos de perdas por incendios, enfermidades, etc., de colaborar á mellora do medio e aportar outros valores ecoló-

xicos e paisaxísticos con esforzo individual, temos que loitar contra males que non son inherentes á plantación.

O fomento da caza, a excesiva protección de animais salvaxes obxecto de aproveitamento cinexético para o

lecer duns, dana gravemente o esforzo doutros, sexan agricultores, propietarios forestais, etc.; mentres aqueles

se lucran e non se preocupan de coidar o que, protexida, fornece a nai natureza, estes han de coidar, custear e

traballar para poder obter un incerto resultado.

Se por ese aproveitamento cinexético duns, outros han de soportar danos ou facer esforzos suplementarios para

tratar de evitalos, é xusto que os primeiros contribúan a paliar e a protexer. E neste camiño a Administración

ten moito que dicir, pois é un ámbito no que conflúen diversidade de posicións, intereses, bens e valores

medioambientais particulares e comunitarios.

Feita a introducción refírolle o caso concreto: Como titular dunha pequena parcela forestal en Burela, decido

intentar a producción de castiñeiro. Logo dos traballos de preparación previos, plántanse trescentos vinte cas-

tiñeiros híbridos de tres clons diferentes, de distintas condicións e procedencias. Coñecedor da “praga corzos” e

das nefastas consecuencias da súa actividade biolóxica para as plantacións tanto no seu estadío inicial polo

ramoneado, como posteriormente polos ataques ó tronco descascando os talos delgados en determinadas épo-

cas do ano e inutilizando a árbore para a producción de madeira de calidade, decídome a facer un cerramento

perimetral con estacada de 2,5 m, peche con malla cinexética a 1,20 m e dúas filas superiores de arame de

espiño, quedando a unha altura en todo o perímetro de 1,75 m, que coidaba abondo en espacio aberto.

Supoñía, logo do esforzo suplementario, protexida a plantación fronte á “tinta” e fronte ós corzos. As plantas

prenderan nun 95% e tiña espectativas de recuperar o que fora un espacio de vexetación autóctona. Pois non,

logo de catro meses vendo progresar máis ou menos a plantación, nun intre, nun desavegoso día de principios

da sega, non podo dar creto ó que vexo, á perplexidade séguelle unha ira case incontible comprobando como,

había dous ou tres días, foran comidas as follas de case tódolos castiñeiros por algúns corzos, trillando toda a

finca e destruíndo máis da metade da plantación. Todo o cerramento en bo estado, igual que cando se colocara;

xa que logo, saltaron por riba nun escorzo olímpico para vingarse da invasión, ocupación e establecemento de

fronteiras polo home cobizoso.

Non poido pasar sen expresarme deste xeito; a Administración debe indemnizar as perdas sufridas neste tipo

de casos, e os titulares do dereito de caza, custear as medidas protectoras necesarias. Non é lexítimo que outros

soporten os efectos directos ou indirectos dunha actividade de lecer protexida e fomentada, cando se contribúe

máis ó mantemento da diversidade biolóxica e á xeración de riqueza. A este respecto, teño lido na prensa que

o Excmo. Sr. Conselleiro de Medio Ambiente se comprometía a indemnizar ós agricultores polos danos causa-

dos por animais cinexéticos nas explotacións agrícolas; pois ben, estou seguro de que foi un lapsus o esquece-

mento aparente dos danos soportados na silvicultura polo mesmo tipo de fauna, dado que este departamento

ten máis competencias en asuntos forestais que agrícolas.

Estou á espera da visita do garda forestal para que haxa unha comprobación dos danos e un coñecemento in situ

pola Administración. Danos directos que ascenden a uns 450 euros en plantas, ademáis dos prexuízos. E para tra-

tar de evitalos tívose que facer un pechamento perimetral, como se ten referido, cun custo duns 1.100 euros.

Sen outro particular, reciba un atento saúdo.



Apropiedade forestal indi-
vidual galega supón,

dende o punto de vista de
superficie e producción, o
principal referente da activi-
dade forestal. A pesar disto,
non foron suficientemente
consideradas, ata o momento,
propostas dirixidas á caracte-
rización e xestión deste tipo de
propiedade.

Antecedentes
A Galicia rural ten sufrido e
aínda está a sufrir nestes últi-
mos anos cambios importantes
nas súas características socioe-
conómicas: avellentamento e
despoboamento de amplas
zonas rurais, descenso da
poboación ocupada no sector
agrario, e, como consecuencia
disto, importantes mudanzas
nos usos do solo, isto é, na ocu-
pación do solo polas distintas
actividades económicas. Isto
ten sobre o sector forestal
importantes repercusións dado
que o uso forestal arborizado é
o que incrementa a súa superfi-
cie en maior medida nestes
últimos anos, como conse-
cuencia da diminución na pre-
sión de uso exercida por outras
actividades, especialmente as
agrícolas e gandeiras.
Sen embargo con estes cam-
bios de uso non se están a pro-
ducir cambios importantes no

que se refire a propiedade das
terras (na espera do que as
revisións catastrais poidan
supor como consecuencia da
nova Lei de Catastro).
É de todos coñecida a impor-
tancia da propiedade privada
(tanto individual coma colec-
tiva) en Galicia. En termos de
superficie e número de pro-
pietarios, se nos atemos ós
datos catastrais, Galicia per-
tence ós galegos. O minifun-
dio, a fragmentación e disper-
sión das parcelas de cada pro-
pietario, os conflictos e a
inseguridade na posesión da
terra, son factores diferenciais
da nosa paisaxe e cultura.
Dito isto, a información rela-
tiva á propiedade privada
forestal individual (entendida

como realidade física, como
parcela de terra) e os propieta-
rios ou xestores destas terras
(aqueles que adoptan as deci-
sións sobre o seu uso e apro-
veitamento, coma unha uni-
dade económica), son ata o
momento unha realidade des-
coñecida en Galicia e no resto
do Estado. A información que
aportan os Inventarios Fores-
tais Nacionais ou os Censos
Agrarios podémola considerar
insuficiente e as estimacións
do número de propietarios
forestais, que se sitúan entre
425.000 e 673.000, non apor-
tan máis ca unha estimación.
Os procesos que están aconte-
cendo e a potencialidade para
a producción forestal do noso
territorio, precisan ser xestio-

in
fo

rm
e

s 
té

c
n

ic
o

s

14 | 1º trimestre 2004

Estudo dos propietarios
forestais galegos

Rafael Crecente Maseda
Manuel Fco. Marey Pérez

Verónica Rodríguez Vicente
Laboratorio do Territorio (Laborate)

Escola Politécnica Superior de Lugo
Universidade de Santiago de Compostela

Este artigo mostra os avances realizados
polo equipo do Laboratorio do Territorio de
Universidade de Santiago de Compostela, na
xeración de propostas que permitan primeiro
caracterizar e logo xestionar a propiedade
forestal. A metodoloxía presentada ten os
seus referentes naquelas desenvolvidas nos
países forestalmente máis avanzados de
Europa, xunto coa utilización das máis
modernas técnicas para o estudo do territo-
rio. Como resultado xorde un concienciudo e
meticuloso traballo de recopilación e análise
de información, no que o contacto e a pers-
pectiva dos propietarios forestais constitúe o
eixo principal da investigación.



nados, orientados, ou cando
menos coñecidos. 
Esta falla de información é
recoñecida pola propia Admi-
nistración Estatal cando no seu
Plan Estadístico Nacional 2001-
2004, dentro do Índice de Ope-
raciones Estadísticas, establé-
cese no Sector: Agricultura,
Gandería, Silvicultura, Caza,
Pesca e Piscicultura de Auga
Doce, no apartado 3024, a
necesidade de elaborar Estatís-
ticas de Estructura das Explota-
cións Forestais.
Na Escola Politécnica Superior
de Lugo, no noso grupo de
investigación que denomina-
mos Laboratorio do Territorio,
viñamos traballando dende hai
uns anos na ordenación do
territorio rural, no que, polo
comentado anteriormente, a
propiedade das terras constitúe
un factor principal. Deste xeito,
e recollendo as inquedanzas
que dende a Asociación Fores-
tal de Galicia, se nos plantexa-
ron no seu día, presentamos ó
Instituto Galego de Estatística e
á Direccion Xeral de Montes da

Consellería de Medio Ambiente
unha proposta para a realiza-
ción dun Convenio que dese o
apoio económico a un proxecto
de investigación.

Obxectivo
O obxectivo deste traballo de
investigación era o deseño,
aplicación e validacion dunha
metodoloxía de inventariación
e caracterización da propie-
dade forestal privada indivi-
dual en Galicia.
Esta metodoloxía aplicaríase
nunha zona piloto e determi-
naríase a viabilidade de apli-
cación ó conxunto da Comu-
nidade Autónoma, para deste
xeito obter por unha banda
información da propiedade
como realidade física e por
outra do propietario ou xestor
forestal como suxeito e obxeto
dunha actividade económica.

Traballo realizado
O traballo supuxo a realiza-
ción dunha serie de fases que
foron desenvolvidas de xeito
consecutivo:
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1. Unha detallada revisión das
metodoloxías e traballos reali-
zados en dez países europeos
para a caracterización das
pequenas explotacións fores-
tais privadas. Este apartado
estructurouse en tres aparta-
dos: o estudo da propiedade
forestal de cada país, o estudo
da contabilidade forestal,  e a
revisión das diferentes meto-
doloxías empregadas en cada
un dos países para coñecer a
rendibilidade das pequenas
explotacións, que de forma
xenérica eran coñecidas polo
seu acrónimo en inglés NIPF
(non industrial private forest).
2. Deseño e construcción dun
sistema de información, que
nós denominamos SIFGa, que
na actualidade integra unhas
750 variables referidas a comar-
cas, concellos e parroquias de
Galicia. Este sistema de infor-
mación utiliza, como non pode-
ría ser doutro xeito, os sistemas
de información xeográfica co-
mo ferramenta. A importancia
de dispor de toda aquela infor-
mación que pode influír na xes-
tión da actividade forestal gale-
ga e na súa organización, abre a
porta ó proceso de monotoriza-
ción da xestión do monte.
3. Caracterizáronse e tipificá-
ronse os concellos galegos a
partir da combinación de téc-
nicas de análise estatística e
espacial de 14 variables repre-
sentativas das que dispuña o
SIFGa, por ser das que maior
vencellamento tiñan coa xes-
tión da actividade forestal.
Como resultado desta análise
clasificáronse os concellos
galegos en cinco grupos.
4. Revisáronse e avaliáronse (a
efectos de validar a súa posible
utilización) as fontes de infor-
mación dispoñibles referidas á
propiedade e ó uso forestal.
Censos Agrarios, Parcelarios
Catastrais, Inventarios Fores-
tais Nacionais, Rexistro da Pro-

Localización da comarca Mariña Oriental (Lugo).





piedade. Dentro desta análise o
Catastro de Rústica mostrouse
como a fonte de información
territorial técnicamente máis
axeitada para caracterizar e
posteriormente xestionar a
propiedade forestal galega.
5. Seleccionouse unha comar-
ca, a Mariña Oriental, na que se
deseñou, aplicou e validou un
modelo de inventario e caracte-
rización da propiedade privada
forestal. Este modelo incluíu:
5.1. Identificación das zonas
de uso e/ou cobertura forestal,
mediante a combinación de
técnicas de fotointerpretación
a partir de fotografía aérea e de
imaxe de satélite, empregando
e comparando resultados en-
tre distintas escalas de traballo
e lendas xerárquicas.
5.2. Implementación nun sis-
tema de información xeográ-
fica dos parcelarios catastrais,
previa conversión do formato
CGCCT (formato específico
de Catastro) a formato *.shp
(formato de software GIS con-
vencional).
5.3. Como resultado do ante-
rior obtivemos as parcelas
forestais, que a continuación e
cos datos dos censos de poboa-
ción puidemos obter un censo
de propietarios forestais e a súa
tipificación, en función da
estructura da súa propiedade.
5.4. Unha vez coñecida a reali-
dade física, a estructura parce-
laria de cada propietario, para
a caracterización socioeconó-
mica de cada unha destas uni-
dades económicas deseñouse
unha enquisa que incluía  un
total de 72 preguntas (moitas
delas eran filtro para outras)
agrupadas en cinco seccións:
identificación, perfil do pro-
pietario, estructura da propie-
dade forestal, evolución da
propiedade forestal, economía
da explotación forestal e por
último formación forestal e
propostas de futuro. A partir

dos datos extraídos da sección
relativa á economía forestal
púidose levar a cabo un
estudo da rendibilidade das
explotacións forestais galegas,
de forma semellante a como
se levaron a cabo nos países
europeos estudados.

Resultados e aplicabilidade
O traballo realizado permite a
extensión da metodoloxía ó
conxunto da Comunidade
Autónoma para a caracteriza-
ción da pequena propiedade
forestal. Así mesmo, establecé-
ronse as bases para a constitu-
ción dunha rede de monitori-
zación e seguimento desta
actividade económica a partir
da tipificación dos concellos
de Galicia e da explotación dos
datos do SIFGa. Esta rede
unha vez en funcionamento,
podería supor unha valiosa
axuda para a toma de deci-
sións tanto por parte dos
pequenos propietarios fores-
tais, como no deseño de políti-
cas e programas por parte da
Administración Forestal, para
que sexa efectivamente consi-
derado, dada a importancia
que representan, os pequenos
propietarios forestais en Gali-
cia. Nun momento no que
cuestións como a certificación
forestal, os criterios de sostibi-
lidade, etc., demandan xestión
e, polo tanto, información
para a acción, a propiedade e
as súas características, son
factores a ter en conta.
Os resultados mostran que
dous de cada tres propietarios
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Nº de propietarios forestais en
Barreiros segundo tamaño de

propiedade

Tamaño da Nº de 
propiedade propietarios

< 1 ha 2.657

1-1,7 ha 147

1,71-3,5 ha 131

3,51-7 ha 72

> 7,1 ha 26

Datos de propiedade forestal en Barreiros (Lugo)

Nº total de propietarios forestais 3.033

Nº total de parcelas agrarias 21.296

Nº total de parcelas forestais 12.686

Nº de parcelas forestais arborizadas 9.216

Superficie total do concello (ha) 7.200

Superficie arborizada en producción (ha) 2.648

catastrais de Barreiros son á
súa vez propietarios forestais.
Póñense de manifesto dúas
realidades. Como primeira, a
gran representatividade e
importancia, dende a orde
económico e social, que pre-
senta a propiedade forestal. En
segundo lugar, a fragmenta-
ción da propiedade forestal en
relación co número de titula-
res ou propietarios de monte e
a súa consecuencia na parce-
lación da propiedade.
Estes primeiros resultados
poñen de manifesto que a
relación entre propietarios
forestais e aqueles que non o
son, non soamente se destaca
dende o punto de vista do
número de propietarios,
senón que a súa influencia
vese acrecentada, aínda máis,
se se toman como variables de
análise as parcelas e a superfi-
cie xestionada por cada tipo
de propietario. Desta forma
obsérvase como os propieta-
rios forestais xestionan cinco
veces máis parcelas, indepen-
dentemente do seu uso, ca os
que non o son e sete veces
máis superficie territorial.



Anecesidade de coñecer o
valor do monte ou terreo

forestal é cada día maior, tanto
a escala de economía rexional
ou nacional, como á de propie-
tario de montes. O propietario
particular desexa estimar o va-
lor das súas fincas a efectos de
compravenda, hipoteca, patri-
monio, concentración parcela-
ria, catastro, partición e her-
danza, expropiación, litixio,
etc. Unha comunidade de
montes veciñais en man co-
mún, tamén precisa valorar os
seus bens cando abre a conta-
bilidade a efectos fiscais, cando
ten un procedemento expro-
piatorio, cando acorda unha
permuta, ou cando precisa cal-
cular determinadas indemni-
zacións ou contraprestacións.
Con todo, o problema da esti-
mación do valor do monte ten
varias solucións en función da
finalidade da valoración.
O valor dun monte non é o
mesmo se a finalidade que
busca o propietario é vender a
finca a un veciño interesado
en continuar a explotación

forestal, ou se, pola contra, a
finalidade é buscar o prezo
xusto nun procedemento
expropiatorio.

Venda de propiedades forestais
A venda de monte en Galicia é
cada vez menos frecuente, e
cada vez máis debido a moti-
vos desligados da produción
forestal, sobre todo nas zonas
máis poboadas e con escasa
presenza de actividade agríco-
la. Normalmente trátase de
transmisións que gardan rela-
ción co cambio de uso do solo;
ou debidas a expropiacións pa-
ra a creación ou ampliación de
infraestruturas; ou ben de ope-
racións forzadas por algunha
necesidade concreta dalgún
propietario particular, por
exemplo, aquel que necesita
unha pequena parte doutra
parcela para mellora do acceso
ou para dispor de máis espazo
na súa propiedade. Como as
superficies de transacción nes-
tes casos son máis ben reduci-
das, non se lle concede excesi-
va importancia ao prezo da
unidade de superficie. 
É importante facer constar que
segundo se demostra en recen-
tes enquisas a propietarios de
montes realizadas polo Depar-
tamento de Socioloxía da Uni-
versidade de Santiago, unha
parte importante dos propie-

tarios galegos consideran os
seus montes equiparábeis a
solares, con posibilidade de
construción no futuro e rele-
gando a segundo plano o inte-
rese específico de produción
forestal. Esta opinión bastante
xeralizada no contorno das
Rías Baixas distorsiona o mer-
cado de terras forestais ata
chegar ao absurdo de que as
terras non se traspasan a un
valor acorde co que producen
nas escasas operacións de
venda que teñen lugar.
Pola ausencia dun mercado
propiamente dito de terreos
forestais, nas bisbarras próxi-
mas á costa ou máis poboadas
non se pode estimar con facili-
dade un valor de mercado.

Procedemento de valoración
Factores a ter en conta na
valoración
En primeiro lugar está a capaci-
dade do monte. Un monte de
eucalipto que produce 15 m3/ha
e ano ten menos valor ca un
monte que produce 30 m3/ha e
ano. Tamén inflúe no valor da
finca, a pendente e a extensión,
sobre todo de cara ás súas posi-
bilidades de explotación meca-
nizada. As fincas moi pequenas
teñen pouco atractivo para un
inversor forestal.
En segundo lugar, é impres-
cindíbel realizar unha análise
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¿Cal é o valor 
do monte?

Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro Técnico Forestal da AFG

Braulio Molina Martínez
Enxeñeiro de Montes da AFG

Os montes son bens materiais duradeiros e, dende un punto de vista
legal, inclúense no grupo de bens inmóbeis, bens que non se poden
transportar.



do contorno do monte en
cuestión, tanto dos servizos
dispoñíbeis e dotación de
infraestruturas, como das
súas expectativas urbanísticas.
A localización xeográfica, pois
a proximidade ou distancia a
centros industriais de produc-
tos forestais ou de poboacións
con forte demanda de usos
recreativos, a existencia de pis-
tas anchas ou estradas de
acceso en bo estado, de depósi-
tos de auga utilizábeis para a
loita contra incendios, de servi-
zos urbanos básicos (abastece-
mento de augas, suministro de
enerxía eléctrica, etc.) condi-
cionan especialmente o valor
dunha explotación forestal.
A cualificación urbanística é
outro factor relevante a ter en
conta na valoración. As restri-
cións derivadas dunha deter-
minada cualificación urbanís-
tica, independentemente do
estado forestal actual da finca
ou da súa capacidade de pro-
dución poden depreciar ou
revalorizar o terreo de forma
importante.
Un caso complicado para un
propietario é cando o seu
monte se atopa situado no
interior dun espazo natural
protexido. A explotación deste
monte pode ser antieconó-
mica e por conseguinte o seu
valor de mercado reducirse
severamente.
A estrutura da propiedade en
minifundio, o apego senti-
mental á terra, os prexuízos
sociais, montes raramente
orientados a unha explotación
económico-empresarial, non
facilitan un dinámico mer-
cado de fincas rústicas. O mer-
cado de terras é limitado,
pouco transparente e en moi-
tas transaccións interveñen
razóns distorsionantes (nece-
sidade de comprar, necesi-
dade de vender, prestixio,
especulación, ...).

Métodos de valoración tradicional
Tradicionalmente o valor eco-
nómico do monte calcúlase en
función das producións ou
rendas diñeirarias que pode
xerar: vendas de madeira, le-
ñas, cogomelos, froitos, pas-
tos, caza ou outras semellan-
tes. Nesta valoración “clásica”
que realizan os técnicos fores-
tais, tense en conta o capital
monte formado por solo e voo
(arborizado), dado que ámbo-
los capitais contribúen á for-
mación do producto.
Agora ben, este valor econó-
mico dependente da capaci-
dade de xerar rendas, rara vez
coincide co valor de mercado,
a pesar de que, en teoría, é o

método máis axustado para
achegarnos ó “valor real”.
A respecto disto hai que dicir
que en Galicia –especialmente
nas zonas con densidade de-
mográfica alta e vivendas dise-
minadas– o valor de mercado
do solo rústico –obtido como
un promedio dos prezos coñe-
cidos de vendas locais– é nor-
malmente moi superior ó pre-
zo que se obtén aplicando mé-
todos racionais clásicos. Este
forte contraste entre ámbolos
dous métodos de valoración
débese a que normalmente
non se valoran os mesmos as-
pectos do monte.
O método tradicional non in-
clúe na renda os beneficios in-
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❚ Existencia dun volume mínimo de operacións e que sexan de
superficies de diferente tamaño.

❚ Que non predominen as causas forzadas.
❚ Concorrencia de varios compradores.
❚ Existencia de varios vendedores.
❚ Que exista competencia e transparencia nos intercambios.

Condicións necesarias para poder falar 
dun mercado de terras

❚ O valor non productivo do monte é difícil de precisar porque
inflúen tendencias socioculturais temporais e non é fácil desliga-
las do compoñente productivo do solo. Existe unha tendencia a
incrementarse nas zonas periurbanas, nas comarcas con maior
nivel de vida e onde haxa un escaso número de transaccións.

❚ Os casos de transaccións que poidan considerarse para unha
análise estatística deberían ser aqueles realizados entre vendedo-
res e compradores que pensen nunha estrita produción forestal e
non en solares para a construción ou outros usos diferentes non
permitidos nos montes.

❚ Co método analítico de valoración baseado exclusivamente na
capacidade dun terreo en xerar rendas diñeirarias, case nunca
nos aproximaremos ó valor de mercado, salvo que se teñan en
conta as cuestións comentadas anteriormente. A modo de exem-
plo, recentemente valorouse de forma obxectiva, mediante a
capitalización de rendas, unha finca particular de 1.520 m2 con
piñeiral irregular na bisbarra do Baixo Miño sen espectativas
urbanísticas en 2.284 € (1,5 €/ m2) e o prezo que acadou en
venda foi de 7.308 € (4,8 €/ m2).

Elementos que distorsionan a valoración



directos de entretemento ou
apego que percibe o propieta-
rio da súa terra; por exemplo,
un monte improductivo den-
de o punto de vista forestal, a
pesar de que non produce ma-
deira, non se pode dicir que
teña un valor nulo, debido a
que o propietario disfruta da
súa posesión aínda que non
perciba renda da terra.
O método de valor de mercado
erra máis aínda porque na aná-
lise comparada de vendas ma-
néxanse moitos casos inapro-
piados ou desviados para o
cálculo do valor forestal de
mercado, e só deben empre-
garse nos casos onde o com-
prador actúa con ánimo de
proseguir a produción forestal
no monte adquirido, sen che-
gar a cambiar o uso.

Un novo concepto: métodos para
unha valoración integral do monte
Un monte pode producir
varios bens con valor de mer-
cado e tamén, conxunta-
mente, servizos ou beneficios

indirectos asociados á existen-
cia de arborizado.
Todos estes beneficios, tanto
os directos coma os indirectos,
satisfán necesidades huma-
nas: fisiolóxicas, de segurida-
de, sociais, materiais e cultu-
rais. Ademais todos os recur-
sos son escasos en maior ou
menor grao.
Sen embargo, o propietario ou
silvicultor só recibe retribu-
ción polos productos forestais
do seu monte que consegue
vender (normalmente só ma-
deira), namentres que polos
servizos que produce indirec-
tamente e que interesan ó con-
xunto da sociedade non perci-
be remuneración. Estes fallos
do mercado débense emendar
ao realizar valoracións de
montes, especialmente cando
a procura do valor ten como fi-
nalidade un interese público
(expropiación por exemplo). O
valor integral do monte debe
ser admitido por todos os en-
tes públicos, as empresas e a
cidadanía en xeral.

O valor dos servizos ou benefi-
cios indirectos que produce o
monte/bosque como recurso
natural renovábel pódese cal-
cular con métodos de valora-
ción ambiental. Os máis em-
pregados proveñen dos EE.UU.
e son os seguintes:
a) Modelo de prezos hedónicos
b) Modelo de custo de viaxe
c) Valoración continxente
d) Modelo de custos de pro-

tección evitados/inducidos
En España e en Galicia, realizá-
ronse traballos de valoración
forestal empregando basica-
mente o modelo de custo de
viaxe e a valoración contin-
xente, ámbolos dous baseados
na realización de enquisas.
O método do custo de viaxe
permite estimar a disposición
a pagar por acceder a un lugar
a partir do cálculo dos custos
de desprazamento e perma-
nencia no monte. Este método
aplícase para obter valores
recreativos e paisaxísticos.
A valoración continxente ta-
mén se basea na disposición
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❚ Madeira
❚ Leña
❚ Cortiza
❚ Froitos forestais (castañas,

noces, ...)
❚ Resina
❚ Cogomelos
❚ Pastos
❚ Caza
❚ Mel
❚ Estrumes (abono)
❚ Plantas aromáticas e

mediciñais
❚ Biomasa

FUNCIÓN PROTECTORA
❚ Estabilidade e fertilidade dos solos; protección contra a erosión
❚ Regulación da escorrentía e infiltración; protección contra alu-

des e inundacións
❚ Conservación da calidade da auga

FUNCIÓN ECOLÓXICA
❚ Conservación e mellora de biotopos e da biodiversidade dos

ecosistemas
FUNCIÓN AMBIENTAL

❚ Regulación do clima e fixación de CO
2

❚ Conservación e mellora da paisaxe
FUNCIÓN SOCIAL

❚ Postos de traballo
❚ Mantemento da poboación rural

FUNCIÓN RECREATIVA
❚ Tranquilidade
❚ Formación
❚ Lecer 
❚ Deportes ao ar libre

BENEFICIOS DIRECTOS

(con prezo de mercado)

BENEFICIOS INDIRECTOS
FUNCIÓNS SOCIAIS OU EXTERNALIDADES POSITIVAS

(sen prezo de mercado)



de pago, neste caso do con-
xunto da sociedade, polo
mantemento e mellora dun
determinado ecosistema.
Como exemplo de valoración
ambiental, citamos os datos
obtidos por Manuel González
Gómez para o Parque Natural
do Monte Aloia e os bosques do
seu contorno no Baixo Miño,
provincia de Pontevedra (Fun-
cións Ecolóxicas e Ambientais
do Monte en Galicia; unha pers-
pectiva económica, 2000):

O valor anual total sería a su-
ma do valor dependente das
visitas, ben polo método de
custos de viaxe, ben polo mé-
todo de valoración continxen-
te ou media de ambos, e do va-
lor independente do uso.
Cunha metodoloxía similar, a
Consellería de Medio Ambien-
te calculou o valor global do
medio forestal en Galicia pu-
blicándose un resumo dos re-
sultados no libro O Monte Ga-
lego en Cifras (2001).

Valoración de alternativas á
explotación forestal

Un caso corrente, sobre todo
en montes veciñais en man
común, é cando aparece unha
alternativa á explotación fo-
restal promovida por terceiros.
A unha empresa mercantil ou
a unha persoa física pódelle
interesar contratar unha su-
perficie de monte veciñal para
desenvolver unha explotación
mineira, agrícola, industrial

ou doutra índole. Neste caso é
válido, como método para cal-
cular a renda que se debe de
satisfacer pola cesión ou
arrendamento de terreo, cal-
cular todas as rendas posíbeis
do monte, teñan mercado ou
non. É dicir, ademais de calcu-
lar a renda dos aproveitamen-
tos forestais (madeira e ou-
tros), débense de estimar as
rendas polos servizos que pro-
duce o monte indirectamente
e que interesan ao conxunto
dos veciños e en xeral á socie-
dade, aínda que polos mes-
mos a comunidade propieta-
ria non perciba remuneración.
O prezo do canon a pagar pola
cesión ou arrendamento de-
berá de ser superior a este va-
lor, calculado como suma das
rendas potenciais.

Valoración de montes con
potencial eólico

Se o monte ten potencial eóli-
co, é dicir, aptitude para so-
portar unha actividade de xe-
ración de enerxía eólica, o va-
lor do monte basearase na ca-
pitalización das rendas que
poida xerar a explotación dun
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Productivo*
Madeira
Pastos
Froitos, cortiza
Caza

Recreativo
Recreo intensivo
Paisaxe

Ambiental
Fixación de carbono
Non uso

Total

16.404
15.799

655
65
31

2.564
397

2.166
9.285
5.423
3.862

28.253

Valor integral dos sistemas forestais galegos

Aspecto Valor en millóns de €**

* O aspecto productivo non é a suma dos elementos que o compoñen polas incompatibilidades
entre eles.

**

Fonte: Consellería de Medio Ambiente. Dirección Xeral de Montes, 2001.

parque eólico, máis as rendas
polos servizos que produce o
monte indirectamente.

Incertidume e risco
Como vemos, valorar un mon-
te require dispor de abondosa
información. Pero se xa é moi
alto o grao de incertidume á
hora de seleccionar os datos
obxectivos necesarios para re-
alizar o cálculo dos beneficios
directos, a exactitude das pre-
dicións sobre expectativas de
beneficios aparece aínda moi-
to máis condicionada; pense-
mos, por exemplo, nos incen-
dios forestais, as pragas, os
temporais, os prezos da ma-
deira, a conxuntura económi-
ca futura, a evolución dos mo-
delos de explotación, a lexisla-
ción cambiante, etc.
Por difícil que sexa obxectivar
a estimación dos beneficios
directos, a maior dificuldade
atópase aínda na conxuntural
e subxectiva estimación dos
beneficios indirectos.
A única forma de lidar con es-
ta incertidume é sendo sufi-
cientemente precabidos á ho-
ra de dar valor a un monte.

❚ Valor anual dependente das visi-
tas (Método custos de viaxe):
444,7 €/ha (74.000 ptas/ha)

❚ Valor anual dependente de visitas
(Método de valoración contin-
xente):
249,4 €/ha (41.500 ptas/ha)

❚ Valor anual independente do uso
(accións de conservación + accións
de reforestación):
84,1 €/ha (14.000 ptas/ha)

Valor = 
Renda (ingresos - gastos)

Tipo de interese (2%)



El pasado 22 de noviembre de 2003 fue publi-
cada en el Boletín Oficial del Estado la Ley de

Montes 43/2003 de 21 de noviembre. Esta Ley
básica del Estado sustituye a la Ley de Montes
del año 1957. El contenido de sus disposiciones
obliga a que las comunidades autónomas ten-
gan que elaborar y aprobar normas propias que
desarrollen y complementen esta ley.
La Ley de Montes se estructura a través de siete
títulos:
I. Disposiciones generales: Objeto y concep-

tos generales y competencia de las adminis-
traciones públicas.

II. Clasificación y régimen jurídico de los
montes: clasificación de los montes, régi-
men jurídico de los montes públicos, recu-
peración posesoria y deslinde de los montes
públicos, régimen de los montes privados y
derecho de adquisición preferente y unida-
des mínimas de actuación forestal.

III. Gestión forestal sostenible: información
forestal, planificación forestal, ordenación
de montes y aprovechamientos forestales.

IV. Conservación y protección de montes: usos
del suelo, conservación de suelos, lucha
contra la erosión y la desertificación y res-
tauración hidrológico-forestal, incendios
forestales y sanidad y genética forestal.

V. Investigación, formación, extensión y
divulgación: investigación forestal, forma-
ción y educación forestal.

VI. Fomento forestal: defensa de los intereses
forestales, empresas forestales, incentivos
económicos en montes ordenados.

VII.Régimen sancionador: infracciones, san-
ciones.

Anexo: De la red ecológica Natura 2000.

En este artículo y en otros sucesivos iremos des-
tacando los aspectos que resultan más relevan-
tes desde la perspectiva del propietario forestal.

❚ La ley se inspira en el concepto fundamental
de gestión forestal sostenible.

❚ Esta ley se aplica a todos los montes españo-
les. En el caso de los montes vecinales en
mano común esta ley les es aplicable sin per-
juicio de lo establecido en su legislación
especial. (Se entiende que se aplica a los
terrenos conceptuados como monte según la
definición del artículo 5).

❚ Los montes vecinales en mano común tienen
naturaleza especial derivada de su propie-
dad en común, sujeta a las limitaciones de
indivisibilidad, inalienabilidad, imprescripti-
bilidad e inembargabilidad. Sin perjuicio de
lo previsto en el artículo 2.1 se les aplicará lo
dispuesto para los montes privados.

❚ La ley consolida la institución de los montes
de utilidad pública e indica los pasos básicos
para su deslinde.

❚ Los montes privados se gestionan por su
titular. El titular podrá contratar su gestión
con personas físicas o jurídicas de derecho
público o privado o con los órganos foresta-
les de las comunidades autónomas donde
radique el monte.

❚ Las comunidades autónomas podrán califi-
car como protectores, a instancia del propie-
tario, aquellos montes privados que: a) sean
esenciales para la protección del suelo frente
a procesos de erosión, b) los situados en las
cabeceras de las cuencas hidrográficas, c) los
que eviten o reduzcan los desprendimientos
de tierras o rocas y el aterramiento de embal-
ses o protejan cultivos e infraestructuras con-
tra el viento, d) los destinados a repoblación
forestal con fines de protección, e) los que
contribuyan a la conservación de la biodiver-
sidad biológica.

❚ La ley otorga importancia capital a la planifi-
cación forestal. La Administración Central se
reserva la elaboración de las instrucciones

le
xi

sl
a

c
iò

n

22 | 1º trimestre 2004

Aspectos más relevantes
de la nueva
Ley de Montes

Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro Técnico Forestal da AFG



básicas para la ordenación y el aprovecha-
miento de montes.

❚ En los aprovechamientos maderables, la ley
no establece distinción entre especies de cre-
cimiento rápido y crecimiento lento. Los apro-
vechamientos deben de realizarse de acuerdo
a lo que determinen los proyectos de ordena-
ción o los planes técnicos de gestión notifi-
cando a la Administración las cortas previstas.

❚ Si no se dispone de proyecto de ordenación o
plan técnico hay que realizar un Plan de
Aprovechamiento y solicitar autorización
para la corta.

❚ El cambio de uso forestal cuando no venga
motivado por razones de interés general ten-
drá carácter excepcional y requiere informe
favorable. (Es preciso recordar que en la ley
9/2002 de 30 de diciembre de ordenación
urbanística y protección del medio rural de
Galicia, los montes vecinales se incluyen en
la categoría de suelo rústico de protección
forestal, salvo que se declare su desafecta-
ción por la Administración).

❚ Las Administraciones públicas fomentarán
las agrupaciones de propietarios de montes
y demás personas o entidades interesadas en
la conservación de los montes y su defensa
contra los incendios forestales.

❚ En los trabajos de extinción de incendios
forestales, el director técnico de la operación

tiene la condición de agente de la autoridad y
podrá movilizar medios públicos o privados
para actuar en la extinción.

❚ Los titulares de los montes están obligados a
comunicar la aparición atípica de agentes
nocivos y a ejecutar o facilitar la realización
de las acciones obligatorias que determinen
los órganos competentes.

❚ Las subvenciones futuras y los incentivos
por las externalidades ambientales sólo se
aplicarán a montes ordenados. Tendrán pre-
ferencia los montes protectores y los inclui-
dos en espacios naturales protegidos. El
plazo para ordenar los montes es de 15 años.

❚ Infracciones: atención a las tipificadas con
las letras a, g, h, i, k, n, y ñ del artículo 67 por-
que afectan directamente a la gestión diaria
del propietario forestal.

❚ Los consorcios y convenios de repoblación
amparados por la legislación que se deroga
continuarán vigentes hasta la fecha de su
finalización. Es posible que la Comunidad
Autónoma sustituya estos consorcios o con-
venios por otras figuras contractuales.

❚ Aunque la Ley de Montes reconoce la función
social de los montes privados (externalida-
des) se echa en falta una declaración explí-
cita de la compensación económica que
deben percibir los propietarios por ejemplo
cuando se les expropia.
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Aprevención de riscos
laborais adquiriu nos

últimos anos unha importan-
cia crecente tanto para a
sociedade coma para as
empresas ou administracións
públicas. Froito desta maior
concienciación social foi a
aprobación da Lei 31/1995 de
Prevención de Riscos Laborais e
o seu regulamento, se ben a
aprobación desta lei non
supuxo a diminución desexada
canto ao número de acciden-
tes graves ou mortais.
No sector forestal galego apré-
cianse moitas das principais
causas que producen os acci-
dentes laborais. Entre as prin-
cipais deficiencias do sector
forestal en Galicia son de
salientar as seguintes:
❚ Escasa formación dos traba-

lladores, aínda habendo un
gran número de capataces e
persoal forestal altamente
capacitado.

❚ Ausencia de equipos de pro-
tección persoais coma botas
ou pantalóns de seguridade,
cascos, protectores auditi-

vos, gafas ou pantallas fa-
ciais, etc.

❚ Gran precariedade laboral,
sendo xeralmente un traba-
llo mal remunerado con lon-
gas xornadas en condicións
climatolóxicas adversas.

Modalidades de prevención
A Lei 31/1995 estabelece as
seguintes modalidades para
que as empresas poidan desen-
volver as responsabilidades na
prevención de riscos laborais:
❚ O empresario asume direc-

tamente a responsabilidade
das actividades de preven-
ción. O único requisito é que
a empresa teña menos de 6
traballadores.

❚ A empresa contrata a un tra-
ballador encargado da acti-
vidade preventiva, para isto
debe dispoñer da capaci-
dade e formación necesaria
para levar a cabo este labor.

❚ Contrátase un servizo de
prevención alleo, ben sexa
unha empresa especializada
ou unha mutua de traballo.

A modalidade máis axeitada
para as comunidades de mon-
tes é a de contratar dito ser-
vizo cunha mutua de acciden-
tes de traballo ou ben cunha
empresa especializada. Desta
maneira, a Xunta Reitora da
comunidade asegurará o cum-
primento dos requisitos legais
estabelecidos e disporá de
asesoramento sobre as medi-
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A prevención de riscos laborais
nas actividades silvícolas
Comunidades de montes veciñais

Manuel Pazos Lamoso
Enxeñeiro de Montes da AFG

Técnico superior en prevención de
riscos laborais

Co presente artigo preténdense dar a coñecer as obrigas legais en
materia de prevención de riscos laborais que teñen que ter en conta
as empresas de traballos forestais e as xuntas reitoras das comuni-
dades de montes que dispoñan de traballadores ao seu cargo.

Traballadores forestais con equipo de seguridade.



das de prevención que ten que
cumprir cos seus traballado-
res, pero nunca eximirán a
éstas das súas obrigas e res-
ponsabilidades.

Contratación do servizo
A Asociación Forestal de Gali-
cia, co fin de asesorar aos seus
socios, vén de pórse en contacto
con diversas empresas que
prestan servicios de prevención
e con mutuas de accidentes de
traballo para coñecer os distin-
tos servizos que lles poderían
ofertar ós nosos socios.
De xeito orientativo, as tarifas
anuais que se ofertan para as
comunidades de montes so-
cias da AFG que o queiran
contratar, son as seguintes:
❚ Seguridade e hixiene no tra-

ballo
O orzamento que se expón a
continuación inclúe as presta-
cións seguintes:

❚ Elaborar a Política de Pre-
vención que debe seguir a
comunidade.

❚ Detectar e avaliar os dife-
rentes riscos laborais de
cada traballador.

❚ Deseñar e elaborar un Plan
de Prevención.

❚ Formar os traballadores
sobre o emprego de ma-
quinaria, medidas de se-
guridade a adoptar, etc.

❚ Informar os traballadores
dos riscos aos que están
expostos.

❚ Informar sobre os primei-
ros auxilios e as medidas
de emerxencia a seguir en
caso de accidente.

❚ Medicina no traballo
42 €/ano cada traballador 
A contratación da medicina no
traballo é obrigatoria por lei,
aínda que despois só se pode-
rán levar a cabo os recoñece-
mentos médicos co consenti-
mento do traballador.
As mutuas de accidentes de tra-
ballo (FREMAP, Mutua Gallega,
ASEPEYO, etc.) tamén ofrecen
este servizo de prevención,
pero só aos seus asociados. Por
iso, no caso de que algunha
comunidade de montes sexa
socia dunha mutua, é recomen-
dábel que tamén lles pida un
orzamento por dito servizo. 

Responsabilidades e sancións
O coidado dos montes obriga
á realización de numerosos
traballos silvícolas como as
rozas, as podas, a prevención
dos incendios, etc. Moitas co-
munidades de montes optan
por facelos con persoal pro-
pio, contratando traballado-
res durante todo o ano ou de
forma eventual. Estes empre-
gados están ao cargo da co-
munidade de montes e polo
tanto é esta a que ten a obriga
de garantir a súa seguridade
laboral.
O incumprimento desta obri-
ga de protección dos traballa-
dores pode carrexar para a co-
munidade unha sanción eco-
nómica por parte da Inspec-
ción de Traballo da Seguridade
Social, tal e como se indica a
continuación:
❚ Sanción leve (falla de notifi-

cación oficial, en tempo ou
forma, dun accidente de tra-
ballo, etc)de 300 a 1.500 €.

❚ Sanción grave (non efectuar
avaliacións de risco, recoñe-
cementos médicos, forma-
ción dos traballadores, etc)
de 1.500 a 30.000 €.

❚ Sanción moi grave (incum-
primento das normas de
protección a embarazadas,

menores, etc.) de 30.000 a
600.000 €.

Pero no caso de se producir
un accidente ou se apreciar
que as condicións de traballo
poñen en perigo a integridade
física dos traballadores, póde-
se incorrer nunha responsabi-
lidade penal e civil por parte
dos membros da Xunta Reito-
ra da comunidade. Así o artigo
316 do novo Código Penal di
que os que infrinxan as nor-
mas de prevención de riscos la-
borais e estando legalmente
obrigados (...) de forma que
poñan en perigo grave a vida,
saúde ou integridade física das
persoas, serán castigados con
penas de prisión de seis meses
a tres anos e multa de seis a
doce meses.
No artigo 317 recóllese que a
pena impoñerase ós adminis-
tradores ou encargados do ser-
vizo que foran responsábeis dos
mesmos e a quen, coñecéndoo e
podendo remedialo, non adop-
taran medidas para isto.

Resumo
A prevención de riscos labo-
rais é un dereito fundamental
de calquera traballador e as
comunidades de montes
teñen a obriga de garantirlla
ós seus empregados. Contratar
cunha empresa especializada
dita prevención parece a
mellor opción para calquera
comunidade, xa que deste
xeito estarán perfectamente
asesoradas e poderán cumprir
con todas as obrigas que
marca a lexislación vixente. O
custo deste servizo é perfecta-
mente asumíbel por todas as
comunidades que contan con
traballadores ao seu cargo.
Non se debe esquecer que un
accidente de traballo é sempre
unha desgraza que na maioría
dos casos se podía ter evitado
se se adoptasen as medidas
oportunas.
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de 1 a 3 215
de 4 a 6 267

7 312
8 355
9 400
10 445

Nº de Custo 
traballadores (€/ano)



Árbore hospedante
Todas as especies de piñeiros (Pinus) e cedros
(Cedrus). As plantaciones máis susceptíbeis son
as de Pinus radiata, P. nigra, P. canariensis e P.
sylvestris, sendo de menor susceptibilidade as
de P. pinaster e P. halepensis. 

Identificación
❚ Ao cabo do verán e primeiros do outono:

arume ou faísca pardo-amarelada nas puntas
das pólas (con pequenas bolsas sedosas). 

❚ Á fin do outono e inverno, bolsas sedosas  na
cima das pólas e defoliación. 

❚ Eirugas pilosas dentro ou preto das bolsas. 
❚ As eirugas ao cabo do inverno organízanse  en

procesión, indo nunha mesma liña dende a
copa das árbores até o  chan, onde se enterran.

Danos
❚ A defoliación total pode ocasionar a perda de

un ano de crecemento en grosor. 

❚ Defoliacións consecutivas, particularmente
en árbores  novas, poden provocar a morte
das mesmas. 

❚ As defoliacións poden provocar estrés nas
árbores e aumentar a susceptibilidade fronte
a outras pragas secundarias. 

❚ As eirugas, particularmente nos últimos esta-
dios larvais (mediados do outono a fins do
inverno) posúen peliños moi urticantes que
provocan irritacións da pel e importantes
reaccións alérxicas nas persoas e nos ani-
mais domésticos.

Bioloxía
❚ Unha xeración anual. 
❚ A couza (polillas) aparece dende xullo até se-

tembro. 
❚ Os ovos son depositados en grupos, protexi-

dos por un par de agullas. 
❚ As eirugas viven agrupadas. As novas eirugas

realizan pequenas bolsas provisorias. Ali-

sa
n

id
a

d
e

 f
o

re
st

a
l

26 | 1º trimestre 2004

Procesionaria do piñeiro
Thaumetopoea pityocampa (Lepidoptera, Thaumetopoeidae)



méntanse do arume máis próximo e causan
unha decoloración pardo-amarelada. 

❚ Á  fin do outono, as eirugas constrúen unha
bolsa sedosa definitiva na parte máis ilumi-
nada da copa. 

❚ Ao cabo do inverno, as eirugas organízanse en
procesión e andan  na dirección dos puntos
máis cálidos do solo, onde se enterran para
pupar. 

❚ A pupa detén e seu desenvolvemento (dia-
pausa) dende varios meses a varios anos (até
tres anos). 

Os brotes da praga son bastante periódicos,
ocorren  cada 5 a 7 anos. Os principais factores
que regulan as poboacións son as condicións
climatolóxicas adversas, a morte por inanición
e os inimigos naturais.

Factores de risco
❚ As árbores illadas, beiras de rodais, rodais

abertos e as plantacións monoespecíficas son
máis susceptíbeis ao ataque, principalmente
porque a couza (polillas) é atraída polas silue-
tas das árbores.

Control
Seguimento
❚ No outono ou inverno: observación da por-

centaxe de árbores infestadas e número de
bolsas por árbore. 

❚ En España, empréganse trampas G tratadas
coa feromona Pityolure no verán para avaliar
a densidade da  poboación. En Francia estase
levando a cabo un método semellante.

Medidas preventivas
❚ Evitar un aclareo intensivo en plantacións  de

piñeiros novos (de 5 a 15 anos). 
❚ Utilizar árbores non hospedantes nas liñas

das beiras das plantacións. 
❚ Plantar, intercalando en liñas, árbores hospe-

dantes e árbores non hospedantes.
Medidas curativas
❚ Destrución mecánica das  bolsas  no inverno

(cortando ou disparando e queimando). 
❚ Aplicación aérea de insecticidas se  fose  nece-

sario:
❚ En España: existen moitos productos rexis-

trados como Alfa-cipermetrín, Azadiractín,
Betaciflutrín, Bifentrín, Cipermetrín, Delta-
metrín, Diflubenzurón, Fenitrotión, Flufe-
noxurón, Hexaflumurón, Permetrín, Tebu-
fenocida, Triflumurón e Z-13-Hexadecen-
11-inil acetato. Bacillus thuringiensis. 

❚ En Portugal: Bacillus thuringiensis, Diflu-
benzurón, Hexaflumurón e Tebufenozida. 

❚ En Francia: para as eirugas novas (agosto-
setembro) Diflubenzurón ou Bacillus thu-
ringiensis var. kurstaki e Deltametrín para
as eirugas adultas (a fins do outono).

❚ Trampeado masivo con trampas de feromona
en España. Deberíanse colocar en densidades
de unha trampa por hectárea e ubicadas nas
beiras dos rodais, nos cortalumes ou en áreas
abertas (método en desenvolvemento en
Francia).

Esta ficha técnica foi extraída da Guía de plagas y enfermedades

forestales del sur de Europa. IEBC-USSE, Cestas, 2002. Esta guía foi

elaborada dentro do proxecto Eurosilvasur por expertos en sani-

dade forestal españois, portugueses e franceses.
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Opasado mes de setembro
celebrouse en Québec

(Canadá) o XII Congreso Fo-
restal que convocou a 4.900
participantes de máis de 137
países. Entre os participantes
atopábanse propietarios de
montes privados, represen-
tantes da industria forestal,
científicos, investigadores, co-
munidades rurais, traballado-
res forestais, ONG relaciona-
das co medio ambiente e va-
rios gobernos e organizacións
internacionais.
A Asociación Forestal de Gali-
cia estivo representada polos
seus Vicepresidentes, Francis-
co Fernández de Ana e Julio Fe-
rreiro, o Director Francisco
Dans, os técnicos Enrique Gar-
cía e Julio Ruiz e dúas socias,
María López e Celsa Sánchez.

O Congreso, co lema Os bos-
ques, fonte de vida estaba or-
ganizado baixo tres áreas: bos-
ques para a xente, bosques pa-
ra o planeta e xente e bosques
en harmonía. Entre as conclu-
sións ás que se chegaron cóm-
pre salientar as seguintes:
Todas as sociedades dependen
dos bosques e teñen responsa-
bilidades pola biodiversidade,
a regulación do clima, o aire
limpo, a conservación do chan
e a auga, a seguridade dos ali-
mentos, os productos madei-
reiros e non madeireiros, os
servizos de enerxía, os medica-
mentos e os valores culturais.
Os bosques teñen un potencial
enorme para realizar un aporte
vital á seguridade do medio
ambiente, o alivio da pobreza,
a xustiza social, a mellora do

benestar humano e a equidade
para as xeracións presentes e
futuras. Se se harmonizan as
necesidades da xente e do pla-
neta en relación cos bosques, o
mundo pode avanzar cara ó
desenvolvemento sostíbel.
Mais a comunidade forestal
non pode acadar esta harmo-
nización por si soa. Deben
construírse pontes con outros
sectores da sociedade.

Como estratexias e accións
propóñense entre outras:
❚ Formular e aplicar a lexisla-

ción que se refire á ordena-
ción forestal sostíbel.

❚ Recoñecer e respectar os de-
reitos dos propietarios, os
pobos indíxenas, os usua-
rios e os traballadores, ben
como protexer os valores
culturais.

❚ Desenvolver políticas fores-
tais e pór en marcha progra-
mas para reducir a defores-
tación e a degradación de
forma coherente e compatí-
bel con outras políticas de
sectores relacionados.

❚ Alentar incentivos positivos e
desactivar incentivos que
son impedimentos.

❚ Fomentar asociacións nas
que participen mulleres,
propietarios de montes, po-
bos indíxenas, organiza-
cións non gubernamentais,
comunidades locais, indus-
tria e organismos públicos.

❚ Favorecer asociacións inter-
nacionais e rexionais, inclu-

XII Congreso Forestal
Mundial

Québec, 21-28 de setembro de 2003

Participantes da AFG no XII Congreso Forestal Mundial: Francisco Fernández de Ana,
Enrique García, Celsa Sánchez, Francisco Dans, Julio Ruiz e María López.



AAsociación Forestal de
Galicia participou activa-

mente na Conferencia Interna-
cional do Bosque Privado cele-
brada en Québec (Canadá). A
intervención da AFG correu a
cargo do seu Director, Fran-
cisco Dans del Valle, que fixo
unha presentación do monte e
do sector forestal galego, e do
réxime fiscal ó que están some-
tidos os montes españois.
A Federación Canadiana de
Propietarios Forestais, xunta-
mente coa Federación dos
Productores de Madeira de
Québec e a Unión de Silvicul-
tores do Sur de Europa, orga-
nizaron a IV Conferencia In-
ternacional do Bosque Priva-
do. Este evento tivo lugar do
23 ó 25 de setembro de 2003
en Québec e encadrouse den-
tro da celebración do XII Con-
greso Forestal Mundial. A
Conferencia reuniu a cento
sesenta e cinco participantes
procedentes de varios países
entre eles: Canadá, Francia,
España, Noruega, Finlandia,
Suecia, Alemania, Chequia,
Austria, China, Estados Uni-
dos e Ruanda.

❚ Os montes familiares, un fac-
tor de estabilidade social.

Con motivo da celebración
desta Conferencia aprovei-
touse a ocasión para presentar
oficialmente a Alianza Inter-
nacional dos Montes Familia-
res que constituirá a voz dos
propietarios forestais privados
no escenario internacional no
futuro, tomando o relevo da
Conferencia Internacional.
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Os principais puntos de discu-
sión foron:
❚ As interaccións entre a pobo-

ación urbana e rural e o
futuro dos montes privados.

❚ A remuneración dos servizos
medioambientais que ofre-
cen os montes privados
familiares.

❚ A fiscalidade forestal e a via-
bilidade económica dos
montes familiares.

IV Conferencia Internacional
do bosque privado en Québec

Francisco Dans na Conferencia Internacional do Bosque Privado.

índo institucións públicas e
privadas.

❚ Desenvolver e difundir me-
todoloxías para avaliar, in-
formar e xestionar o con-
xunto completo dos produc-
tos forestais.

❚ Promover actividades para
agregar valor ós productos e
servizos forestais.

❚ Promover bosques plantados
e a plantación de árbores fó-

ra dos bosques, mesmo en
áreas urbanas, que fagan un
aporte ó desenvolvemento
sostíbel.

❚ Previr, manexar e combatir
incendios forestais e res-
taurar zonas ardidas se-
gundo lle corresponda ao
contexto.

❚ Promover o recoñecemento
mutuo de criterios e indica-
dores para a ordenación fo-

restal sostíbel, así como os
procesos de certificación in-
cluíndo as dimensións so-
cial, cultural, ambiental e
económica do manexo fo-
restal sostíbel.

❚ Desenvolver ferramentas pa-
ra mellorar a  avaliación e in-
formes sobre o estado dos
bosques para  lograr o equi-
librio entre as necesidades
da xente e o planeta.
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Durante o pasado outono a
Asociación Forestal de Galicia
organizou, en colaboración
coa Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia,

varias actividades de forma-
ción en diferentes aspectos do
eido forestal nos que partici-
paron 350 persoas. Entre as
actividades que máis éxito

tiveron figuran os cursos de
silvicultura de frondosas, o
seminario sobre o mercado e a
comercialización de madeira e
as viaxes de prácticas.

Actividades de
formación da AFG

Cursos e seminarios

A silvicutura das principais especies forestais gale-
gas ocupou tres dos cursos de formación (Meira,
Ribadeo e Monforte) nos que se presentaron de
maneira téorica e práctica os principais tratamen-
tos silvícolas, os sistemas de repoboación, así
como os tratamentos fitosanitarios preventivos.
A maximización dos recursos dos nosos montes é
unha das preocupacións da Asociación Forestal de
Galicia e con este motivo organizáronse tres semi-
narios técnicos dedicados a este tema. Un deles,
celebrado en Cedeira e con gran éxito de público,
abordou a actualidade do mercado e a comercia-
lización da madeira en Galicia. Tamén se impartiu
un seminario en Lalín sobre o sistema PEFC de cer-
tificación forestal rexional, que garante a prove-
niencia dos productos forestais de montes xestio-
nados de maneira sostible.

Asemade, en Ferreira do Valadouro abordouse o
tema doutros usos do monte diferentes do madei-
reiro que adquiriu gran importancia nos últimos
anos, tales como os usos enerxéticos, tanto a ener-
xía eólica coma a procedente da biomasa forestal.

Viaxes de prácticas

As viaxes de prácticas permitíronnos coñecer de
primeira man experiencias forestais de éxito da
man dos seus protagonistas.
O 11 de outubro un grupo de socios da AFG via-
xou a Pontevedra para vistita-lo o Centro de
Investigación de ENCE acompañados polo seu
Director, Gabriel Toval, quen explicou as princi-
pais liñas de investigación que se están levando a
cabo en mellora xenética e patoloxía do eucalip-
to. A visita continuou no viveiro de NORFOR en
Figueirido onde o seu Director Ricardo Llorente,
acompañado pola responsable dos viveiros fores-
tais, nos explicaron os novos sistemas de repro-
ducción de planta de eucalipto de calidade. Pola
tarde o grupo desprazouse ó Centro de
Investigacións Forestais de Lourizán onde visitou
o arboreto acompañado polas valiosas explica-

cións de D. Fernando Molina e Francisco
Fernández de Ana.
As comunidades de montes veciñais en man co-
mún contaron con dúas visitas específicas para co-
ñecer experiencias na xestión de montes veciñais.
As comunidades da Mariña Lucense, tiveron a
oportunidade de visita-las CMV de Carreira (Ribei-

Participantes no curso de silvicultura de piñeiro radiata en
Meira.

Gabriel Toval cos socios da AFG no Centro de Investigación
de Ence en Pontevedra.



Viaxe ós tellados da
catedral

Fóra xa do programa de forma-
ción, o sábado 29 de novembro
a Asociación Forestal de Galicia
organizou unha visita á tribuna
e ás cubertas da Catedral de
Santiago de Compostela
guiada polo Cabido. A visita
durou dúas horas facendo un
percorrido extraordinario pola
tribuna e polos tellados, onde
tivemos a ocasión de disfrutar
dunha vista inédita da catedral
e da cidade, nun característico
día de invernía compostelán.
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ra) e Araño (Rianxo) guiados polas Xuntas Rectoras
respectivas e técnicos da AFG que lles explicaron a
planificación dos montes e os tratamentos silvícolas
realizados. A xornada completouse cunha visita ó
Centro de Interpretación do Parque Natural do
Complexo Dunar de Corrubedo e un itinerario
guiado pola Directora do Parque África Núñez.
As comunidades do sur da provincia de
Pontevedra desprazáronse a Portugal para visita-
los baldíos de Gondomil en Valença e Riba de
Áncora acompañados por técnicos da AFG e da
Associaçâo de Productores Florestais do Vale do
Minho, así como polos Consellos Directivos dos
respectivos baldíos que lles informaron do funcio-
namento e xestión dos mesmos.
Estas viaxes de prácticas completáronse cunha
visita de dous días de duración ó nordés de
Portugal para coñece-la silvicultura do castiñeiro
de froito. A visita foi programada e guiada pola

Associaçâo Florestal da Terra Fria Transmontana,
Arborea, que nos presentou a situación actual do
cultivo do castiñeiro en Portugal, deténdose espe-
cialmente no modelo de xestión dos soutos desti-
nados á producción de castaña así como nos
métodos de loita contra o cancro (Cryphonectria
parasitica) e a tinta (Phytophthora sp.), así como o
sistema de comercialización da producción, ase-
made tivemos ocasión de presenciar unha demos-
tración de apañado mecánico da castaña.
As explicacións apoiáronse en visitas ós soutos de
Vinhais e da Serra da Padrela que conta cunha
denominación de orixe da castaña así como á feira
da castaña de Carrazedo de Montenegro onde
tivemos a ocasión de aprecia-la boa calidade das
castañas da Padrela que nalgúns casos chegan a
alcanzar calibres asombrosos.

CURSO DE SILVICULTURA DO PIÑEIRO BRAVO
(Pinus pinaster)

5 e 6 de marzo de 2004
Centro Comarcal de Tabeirós-Terra de Montes
A Estrada (Pontevedra)

VIAXE Ó NORTE DE GALICIA
A Asociación Forestal de Galicia organiza os días 24 e 25 de abril
unha viaxe ó norte de Galicia para coñece-la silvicultura do piñeiro
de Oregón e do eucalipto.
O grupo terá a ocasión de ver plantacións de Pseudotsuga men-
ziesii de máis de trinta anos de idade nas que se desenvolveron
distintos modelos de silvicultura. Tamén se visitará unha nova ins-
talación industrial en Trabada dedicada á transformación mecá-
nica do eucalipto para a producción de madeira estructural. A
viaxe rematará o domingo coa visita á finca Riobó no concello do
Valadouro e ó eucaliptal de Chavín en Viveiro, onde medran os
Eucalyptus globulus máis altos de Europa.
A saída do autobús será de Santiago de Compostela ás 8 horas da
mañá do día 24 e o regreso o domingo 25 ás 22 horas.
Todos/as aqueles socios/as que queiran participar deberán face-la
reserva antes do 23 de marzo de 2004 na oficina da AFG de
Santiago de Compostela (Telf. 981 564 011).

Próximas actividades da AFG

Apañado mecánico de castañas en Vinhais.

Socios da AFG en Vidago (Portugal).
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Novo presidente de COSE
O pasado 18 de setembro celebrouse a Asemblea Xeral de COSE onde
se elixiu a Francisco Rovira Corominas como novo Presidente que subs-
titúe a Nicasio Guardia Jiménez, que era Presidente dende a fundación
de COSE en 1992 e que agora foi nomeado Presidente de Honor.
Francisco Rovira é o Presidente do Consorci Forestal de Catalunya e co-
mo tal viña ocupando a Vicepresidencia de COSE xunto con Xosé Re-
presas Giráldez como Presidente da Asociación Forestal de Galicia.
Asemade é o Xerente do Centro Tecnolóxico Forestal de Cataluña centro
que se dedica á investigación aplicada e á formación no ámbito forestal.
COSE engloba neste momento a practicamente tódalas organizacións
de propietarios forestais españolas e entre os seus obxectivos máis im-
portantes agora mesmo está a implantación do sistema PEFC de certifi-
cación forestal en España.

O Conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia recibe a unha delegación de COSE

Unha das primeiras actuacións levadas a cabo por Francisco Rovira foi a visita das asociacións forestais
membros de COSE, así como ás autoridades forestais das comunidades visitadas. Neste marco o 3 de
febreiro visitou a sede da Asociación Forestal de Galicia, membro fundador de COSE, e posteriormente e
acompañado do Presidente e do Director da AFG, entrevistouse co Director Xeral de Montes da Xunta de
Galicia, Tomás Fernández-Couto, e co Conselleiro de Medio Ambiente, José Manuel Barreiro Fernández.
Nesta reunión o Presidente de COSE presentoulle ó Conselleiro os obxectivos dos silvicultores en mate-
ria de certificación forestal e o seu especial interese en desenvolver a certificación PEFC rexional. O Con-
selleiro solicitou de COSE acelerar ó máximo os traballos precisos para concluír o sistema o máis rápida-
mente posible e así poder iniciar a certificación da madeira galega.
Por outra parte, Presidente e
Vicepresidente, solicitaron do
Conselleiro a súa intercesión
ante as autoridades estatais a
fin de que o Ministerio de
Medio Ambiente preste o
apoio necesario para o desen-
volvemento das actividades
de COSE a escala nacional.
Na reunión tamén se tratou a
posición dos silvicultores ante a
nova proposta que vai presen-
tar a Comisión Europea sobre
a Estratexia Forestal na Unión.
O próximo 1 de marzo unha
delegación de COSE na que
participarán representantes
da AFG asistirá en Bruxelas ó
Comité Consultivo Bosques e
Cortiza no que se ha debater
o primeiro borrador sobre a
Estratexia Forestal Europea
para os próximos dous anos.

De esquerda a dereita: Tomás Fernández-Couto (Director Xeral de Montes), José Manuel
Barreiro (Conselleiro de Medio Ambiente), Francisco Dans (Director da AFG), Francisco
Rovira (Presidente de COSE), Xosé Represas (Presidente da AFG) e David Solano.
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SESFOR

A AFG xunto coa Fundación
Alcoa promoven a
recuperación do bosque
autóctono nas 
Fragas do Eume

O pasado 15 de xaneiro traballadores voluntarios
da empresa Alcoa-Inespal participaron xunto con
técnicos da AFG en labores de plantación de espe-
cies autóctonas en Goente (A Capela). En total
plantáronse duascentas árbores entre Quercus
robur e Quercus petraea (carballos), Betula celti-
berica (bidueiro) e Ilex aquifolium (acivro), en par-
celas situadas na ladeira do río Eume. Esta acción
foi financiada pola Fundación Alcoa.
Ó final da xornada tivo lugar o acto de entrega da
axuda concedida pola Fundación á Asociación Fores-
tal de Galicia no hotel Peizás na Capela. Ó acto asis-
tiron o Director da fábrica Inespal-Alcoa en Arteixo,
José Luis Villar, o Presidente da AFG, Xosé Represas
Giráldez, a Delegada da Consellería de Medio
Ambiente na provincia da Coruña, Ana Mª Díaz
López, O xefe de servicio de Medio Ambiente, Fede-
rico Sánchez, o Director do Parque Natural das Fra-
gas do Eume, Rogelio Fernández, así como repre-
sentantes dos concellos de Pontedeume e A Capela.
O Presidente estivo acompañado por membros da
Xunta de Goberno e técnicos da AFG: José Sam-
payo, José Luis Corral, Tomás Fonticoba, Araceli
Rodríguez, José Ramón Pedre, Enrique García e
varios socios entre eles José Fernández Padín, Pedro
Pico, Jesús Alén e Alonso e Santos Fernández.
A fundación Alcoa dependente de multinacional
americana Alcoa-Inespal concedeulle á AFG unha
bolsa de 3.000 dólares para apoiar o desenvolve-
mento dun proxecto ambiental nas Fragas do
Eume. Esta Fundación está dedicada a promover
proxectos de restauración do medio ambiente e
nas súas convocatorias periódicas selecciona os
proxectos que resultan do seu maior interese.

Simposium 
FORESTALIA
Pontevedra, 17 e 18 de decembro de 2003

Organizado pola Cámara de Comercio de Ponte-
vedra co respaldo da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia, a Deputación Pro-
vincial de Pontevedra e o Concello de Ponteve-
dra, celebrouse no Pazo da Cultura un Simpo-
sium dedicado a analiza-los proxectos de coope-
ración europeos que desenvolven os centros de
investigación e de innovación do ámbito forestal
en Galicia. No mesmo Simposium presentouse o
Sistema PEFC de certificación forestal, o Plan
Estratéxico que desenvolve o Cluster da Madeira
en Galicia, e dedicouse unha sesión a analiza-lo
mercado da madeira en Galicia.
A Asociación Forestal de Galicia foi convidada a
presentar nunha sesión monográfica o proxecto
interrexional Eurosilvasur. A sesión foi presidida
polo Director da AFG e interviron representantes
de FEARMAGA, do Seminario Carlos Velasco, da
Dirección Xeral de Montes da Consellería de
Medio Ambiente e do Centro de Investigacións
Forestais de Lourizán. Nesta sesión presentouse o
documental Os homes e o bosque realizado pola
Facultade de Xornalismo da Universidade de San-
tiago de Compostela en colaboración coa Aso-
ciación Forestal de Galicia.
Para os propietarios forestais unha das mesas de
maior interese foi a dedicada a analiza-lo mer-
cado da madeira. Esta sesión foi presidida polo
Director Xeral de Montes e participaron Ricardo
Llorente, Director Xeral de Norfor, Juan Picos,
Director de Monte-Industria, Alfredo Pereiro da
Organización Galega de Comunidades de Mon-
tes Veciñais, Josu Azpitarte da Mesa da Madeira
do País Vasco e Braulio Molina de Selga, 

Plantación de frondosas en Goente (As Pontes).
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Axudas encamiñadas ó uso racional da enerxía e
ó fomento das enerxías renovables dirixidas a
empresas privadas, asociacións ou agrupacións de
empresas sen ánimo de lucro e a persoas físicas,
en réxime de concorrencia competitiva.
O 28 de novembro de 2003 publicouse a Orde do 21
de novembro de 2003 pola que se procede á convoca-
toria para o ano 2004.
O obxecto da presente orde é proceder á convocatoria
para empresas privadas, asociacións ou agrupacións de
empresas sen ánimo de lucro e persoas físicas, das axu-
das e subvencións do programa de axudas encamiñadas
á mellora da infraestructura enerxética de Galicia, recolli-
do no anexo II da Orde do 11 de marzo de 2002, pola
que se establecen as bases reguladoras de axudas e sub-
vencións en materia de industria, enerxía, minería, tecno-
loxía e desenvolvemento sectorial, comercio e consumo.

Medidas para a prevención de incendios forestais
durante o ano 2004
O 22 de xaneiro de 2004 publicouse a Resolución do 13
de xaneiro de 2004 sobre medidas para a prevención de
incendios forestais durante o ano 2004.
Declárase época de máximo perigo de incendios a
comprendida entre o 15 de xullo e o 30 de setembro
deste ano.

Solicitude de instalación de parques eólicos
O 28 de xaneiro de 2004 publicouse a Orde do 22 de
xaneiro de 2004 pola que se abre o prazo para a pre-
sentación de solicitudes de autorización para a instala-
ción de parques eólicos.
Mediante a presente orde convócanse a tódolos pro-
motores interesados na instalación de parques eólicos
na Comunidade Autónoma de Galicia para a presenta-
ción de solicitudes de autorización deles. Así mesmo
convócanse os promotores interesados para a presen-
tación de solicitudes de autorización de parques eólicos
singulares.

Períodos hábiles de pesca
O 3 de febreiro de 2004 publicouse a Orde do 21 de
xaneiro de 2004 pola que se fixan os períodos hábiles
de pesca e as normas relacionadas con ela nas augas
continentais da Comunidade Autónoma de Galicia
durante a tempada 2004.
Segundo esta orde decláranse os luns como inhábiles
para a pesca, agás festivos nacionais ou autonómicos.
Nos tramos dos ríos Eo e Navia compartidos coa
Comunidade Autónoma de Asturias serán inhábiles os
xoves non festivos.

Lei de Montes
O 22 de novembro de 2003 publicouse a Lei
43/2003 de 21 de novembro de Montes.

Esta lei ten por obxecto garanti-la conservación e protec-
ción dos montes españois, promovendo a súa restaura-

ción, mellora e racional aproveitamento, apoiándose na
solidaridade colectiva. Esta lei é de aplicación a tódolos
montes españois de acordo co concepto contido no arti-
go 5. No caso dos montes veciñais en man común, esta lei
élles aplicable sen prexuízo do establecido na súa lexisla-
ción especial.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO

As comunidades demandan modificacións

na Lei de Montes Veciñais e na fiscalidade

No pasado mes de decembro celebrouse en Xinzo-Pon-
teareas, por iniciativa da AFG, unha asemblea de
comunidades de montes á que asistiron máis do 50%
das comunidades organizadas da provincia de Ponte-
vedra. Os asistentes constataron a necesidade de
reforma a curto prazo da vixente Lei de 1989 para que
responda á diversidade e complexidade das comunida-
des no momento actual e que garda pouca relación
coa vinculación histórica que os montes tiveron coa
agricultura e os aproveitamentos tradicionais.
Tomouse a decisión de solicitar do Parlamento Galego
e da Xunta de Galicia o inicio dos trámites necesarios
para estas modificacións que están a limitar grave-
mente o funcionamento das comunidades, conside-
rando necesario a constitución dunha comisión de
traballo no Parlamento Galego sobre a lexisla-

ción que afecta o 25% do territorio de Galicia,
para facilitar as aportacións ao debate das comunida-
des, asociacións, xuristas, técnicos, etc. co fin de aca-
dar o maior consenso e apoio para esta reforma.
Entre os cambios propostos, caben destacar: o coñe-
cemento da plena personalidade xurídica das comu-
nidades de montes, as novas atribucións dos Xurados
de Clasificación e modificacións na súa composición,
aclaración de deslindes, sinalización e cabidas dos
montes veciñais, redefinición do concepto de veciño
comuneiro, modificación do sistema de convocatorias
e réxime de maiorías da asemblea xeral, cualificación
urbanística dos montes veciñais, regulación dos actos
de disposición baseándose nos intereses da comuni-
dade social e modificación da fiscalidade que afecta
as C.M.V.M.C.
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Undécima reunión preparatoria para a constitución
da Asociación Galega Promotora da Certificación
Forestal en Santiago. Asistiu Francisco Dans (28 de xullo).

Duodécima reunión preparatoria para a constitu-
ción da Asociación Galega Promotora da
Certificación Forestal en Santiago. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (29 de xullo).

Reunión da Xunta Rectora das Fragas do Eume.
Asistiu Francisco Dans (10 de setembro).

Asemblea da USSE en Bilbao. Asistiu Xosé Represas (12
de setembro).

Homenaxe a Miguel Pérez Turrado en Bilbao. Asistiu
Xosé Represas (12 de setembro).

Asemblea constituínte da Asociación Galega
Promotora da Certificación Forestal en Santiago.
Asistiron Xosé Represas e Francisco Dans (17 de setembro).

Asemblea de COSE en Madrid. Asistiu Xosé Represas
(18 de setembro).

XII Congreso Forestal Mundial en Québec (Canadá).
Asistiron Julio Ferreiro, Francisco Fernández de Ana e
Francisco Dans (22-26 de outubro).

IV Conferencia Internacional do Bosque Privado en
Québec (Canadá). Asistiron Julio Ferreiro, Francisco
Fernández de Ana e Francisco Dans (23-25 de outubro).

Reunión da Confederación de Organizacións de
Propietarios Agrarios (COPA) en Bruxelas. Asistiu en
representación de COSE Francisco Dans (9 de outubro).

Reunión do Comité Consultivo Bosque e Cortiza
da UE en Bruxelas. Asistiu en representación de COSE
Francisco Dans (10 de outubro).

Seminario técnico sobre certificación forestal en
Lalín. Impartiu o seminario Braulio Molina (10 de outubro).

Visita dos socios da AFG ó Centro de Investigación
de ENCE e ó arboreto do Centro de Investigacións
Forestais de Lourizán (11 de outubro).

Xornada “Cooperativismo no sector forestal” orga-
nizada pola Consellería de Asuntos Sociais , Emprego e
Relacións Laborais en Santiago. Asistiu Helena Salgado (16
de outubro).

Curso de formación sobre silvicultura do piñeiro
insigne en Meira. Impartiu o curso Braulio Molina (17 e
18 de outubro).

Reunión da Comisión de Goberno da AFG en
Pontevedra. Asistiron Xosé Represas, Francisco Fernández
de Ana e Francisco Dans (22 de outubro).

Curso de formación sobre silvicultura de frondo-
sas en Ribadeo. Impartiu o curso Francisco Dans (24 e 25
de outubro).

Reunión con representantes de comunidades de
montes do sur de Pontevedra para analiza-lo merca-
do da madeira. Asistiron Xosé Represas, Francisco Dans,
José Luis Díaz-Caneja, Julio Ruiz e Daniel Rodríguez (22 de
outubro).

participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión do Comité galego de defensa contra
incendios forestais en Santiago. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (30 de outubro).

Seminario técnico sobre outros usos do monte:
enerxía eólica e biomasa no Valadouro. Impartiron o
seminario Enrique García, José Luis Corral e Helena
Salgado (31 de outubro).

II Semana Florestal Internacional “Floresta e
Silvicultura no Espaço Atlántico” en Porto. Asistiu
Manuel Pazos (31 de outubro).

Seminario técnico sobre o mercado e a comerciali-
zación da madeira en Cedeira. Impartiron o seminario
Francisco Dans e José Luis Díaz-Caneja (7 de novembro).

Visita dos socios da AFG ás C.M.V.M.C. de Carreira
(Ribeira) e Araño (Rianxo) (8 de novembro).

Viaxe dos socios da AFG ó nordés de Portugal para
coñece-la silvicultura do castiñeiro (8 e 9 de novembro).

Curso de formación sobre silvicultura de frondo-
sas en Monforte de Lemos. Impartiu o curso Francisco
Dans (14 e 15 de novembro).

Visita dos socios da AFG a montes de piñeiro no
norte de Portugal (15 de novembro).

Reunión da Xunta Directiva da Asociación Galega
Promotora da Certificación Forestal en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (19 de novembro).

Reunión informativa sobre os proxectos de incen-
dios FIRE STAR e WARM en Santiago. Asistiron
Francisco Dans, Braulio Molina e Helena Salgado (27 de
novembro).

Reunión da Xunta Directiva da Asociación Galega
Promotora da Certificación Forestal en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (27 de novembro).

Reunión de clausura de contas do proxecto
Eurosilvasur en Bilbao. Asistiu Daniel Rodríguez (28 de
novembro).

Seminario sobre sanidade forestal en Lourizán.
Asistiron os técnicos da AFG (28 de novembro).

Visita dos socios da AFG á tribuna e ás cubertas da
catedral de Santiago de Compostela (29 de novembro).

Visita dun grupo de propietarios forestais de
Portugal á Mariña. Recibe ó grupo José Sampaio e José
Ramón Pedre (1 de decembro).

Reunión con C.M.V.M.C. da comarca de Lemos en
Monforte. Asistiron Xosé Represas, Julio Ruiz e Daniel
Rodríguez (2 de decembro).

Conmemoración do XXV aniversario da declara-
ción do monte Aloia como Parque Natural en Tui.
Asistiu Francisco Dans (4 de decembro).

Presentación do proxecto “Prospección da indus-
tria forestal” organizado por FEARMAGA en Santiago.
Asistiu Francisco Dans (5 de decembro).
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Seminario “A floresta, o ambiente e o fogo” orga-
nizado por FORESTIS en Luso (11 e 12 de decembro).
Asistiu como ponente o día 12 Francisco Dans.

Congreso Galego de Cooperativas organizado pola
Consellería de Asuntos Sociais, Emprego e Relacións
Laborais en Santiago. Asistiu Francisco Fernández de Ana
(12 e 13 de decembro).

Primeiro Simposium Forestalia en Pontevedra.
Asistiron como ponentes Francisco Dans, Francisco
Fernández de Ana e Braulio Molina (17 e 18 de decembro).

Asemblea xeral de COSE en Madrid. Asistiu Francisco
Dans (12 de xaneiro).

Proxecto da AFG coa Fundación Alcoa no Parque
das Fragas do Eume. (15 de xaneiro).

Reunión do Comité Rexional do proxecto FORSEE
en Lugo. Asistiu Francisco Dans (20 de xaneiro).

Reunión da Xunta Directiva e da Asemblea da
Asociación Galega Promotora da Certificación
Forestal en Santiago. Asistiu Braulio Molina (22 de xaneiro).

participación da AFG en actos de interese forestal
Mesa de traballo sobre o sector da madeira en
Galicia e Norte de Portugal organizada pola
Confederación de Empresarios de Pontevedra en Vigo.
Asistiu Julio Ruiz (2 de febreiro).

Visita de Francisco Rovira, Presidente de COSE, a
Santiago de Compostela. Entrevista co Director Xeral de
Montes e o Conselleiro de Medio Ambiente (3 de febreiro).

Reunión do Comité de Silvicultura do Sector
Forestal da Fundación Semana Verde de Galicia en
Silleda. Asistiu Beatriz Fernández (4 de febreiro).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en
Santiago (9 de febreiro).

Reunión do Comité do proxecto FORSEE en Lugo.
Asistiu Francisco Dans (10 de febreiro).

Visita á central de biomasa de Mortagua en
Portugal. Asistiron Fernando Molina Martínez, Julio Ruiz,
Daniel Rodríguez e Helena Salgado (11 e 12 de febreiro).

cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

10-13 de marzo de 2004
EXPOBOIS. Paris-Norte Villepinte, Francia.
Organiza: SYMAP. Feira do sector da madeira.
Máis información: Tel.: 33 1 49 68 52 13, Fax: 33 1 49 38 52 75 e

www.expobois.net

18-24 de abril de 2004
Congreso internacional Silvopastoralismo e manexo
sostible. Lugo.
Organiza: Escola Politécnica Superior de Lugo
(Universidade de Santiago de Compostela).
Máis información: Fax: 982 241 835 e

www.diswebline.com/congreso/benvidoe.htm

21-23 de abril de 2004
FOREXPO. Mimizan, As Landas, Francia.
Organiza: Forexpo Gie. Feira da explotación forestal e a
silvicultura.
Máis información: Tel.: 33 5 57 85 40 18, Fax: 33 5 56 81 78 98 e

www.forexpo.fr

19 e 20 de abril de 2004
INFORESTA: 3eiro Seminario Internacional: Coníferas
de crecemento rápido. Burdeos (Francia)
Organiza: Ciris ingénierie, Forexpo e USSE. O seminario
analizará os productos do monte con valor engadido:
mercados, marketing e innovación.
Máis información: info@ciris.com e ssso@alienor.fr

12-13 de maio de 2004
Seminario sobre desenvolvemento sostible e xes-
tión de montes. Silleda.
Organiza: Fundación Semana Verde.
Máis información: Tel.: 986 804 617 e www.feiragalicia.com

12-16 de maio de 2004
Semana Verde de Galicia. Silleda.
Organiza: Fundación Semana Verde. Feira de carácter agrario.
Máis información: Tel.: 986 80 46 17 e www.feiragalicia.com

2-4 de xuño de 2004
Conferencia internacional sobre bioenerxía.
Jönköping, Suecia.
Organiza Svebio-Elmia. Feira e conferencias sobre a
industria da bioenerxía.
Máis información: Tel.: 46 0 441 70 80, Fax: 46 8 441 70 89 e

www.svebio.se/worldbioenergy

27 de xuño-3 de xullo de 2004
Simposium Internacional sobre Avaliación das políti-
cas e programas forestais. Epinal, Vosges (Francia).
Organiza: Instituto Forestal Europeo (EFI) e Unión
Internacional de Organizacións de Investigación Forestal
(IUFRO).
Máis información: buttoud@engref.fr e brita.pajari@efi.fi

27-30 de setembro de 2004
Reunión internacional sobre economía e xestión de
plantacións forestais de alta productividade. Lugo.
Organiza: Escola Politécnica Superior de Lugo
(Universidade de Santiago de Compostela) e IUFRO.
Máis información: Tel.: 982 241 835 e www.lugo.usc.es\iufro\

11-15 de outubro de 2004
O eucalipto nun mundo cambiante. Aveiro, Portugal.
Conferencia Internacional de IUFRO sobre a silvicultura e
aspectos productivos do eucalipto.
Organiza: Instituto de Investigaçâo da Floresta e Papel e IUFRO
Máis información: Tel.: 351 234 920 133, Fax: 351 234 931 359 e

www.aveiroiufro.com
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Sen comentarios
EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA DE PIÑEIRO PARA SERRA EN GALICIA

Prezos en euros/tonelada con casca en cargadeiro de camión (ø > 30 cm)

EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA DE EUCALIPTO PARA PASTA DE PAPEL EN GALICIA

Prezos en euros/tonelada da madeira con casca en cargadeiro de camión
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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

sept iembre  2003

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

ø 14 a 19 cm 39 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 50 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 59 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 56 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 96 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 14 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 46 €/m3 c/c

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

ø 14 a 19 cm 45 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 56 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 65 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 64 €/m3 c/c

según usos 97 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

ACACIA NEGRA

ALISO

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 34 €/m3 c/c
48 €/m3 s/c

Destino tablero 29 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 42 €/m3 c/c
56 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

PINO GALLEGO PINO GALLEGO

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 80 €/m3 c/c
Chapa plana 160 €/m3 c/c

Desenrollo 65 €/m3 c/c
Chapa plana 94 €/m3 c/c

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 87 €/m3 c/c
Chapa plana 166 €/m3 c/c

Desenrollo 74 €/m3 c/c
Chapa plana 102 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvi-
cultores 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 perso-
nas 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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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

xane i ro  2004

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

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

ø 14 a 19 cm 39 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 50 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 59 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 44 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 94 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 18 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 43 €/m3 c/c

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

ø 14 a 19 cm 43 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 56 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 65 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 51 €/m3 c/c

según usos 90 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

ACACIA NEGRA

ALISO

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 23 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 31 €/m3 c/c
46 €/m3 s/c

Destino tablero 29 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 38 €/m3 c/c
54 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

PINO GALLEGO PINO GALLEGO

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 70 €/m3 c/c
Chapa plana 110 €/m3 c/c

Desenrollo 49 €/m3 c/c
Chapa plana 95 €/m3 c/c

Rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en punta
delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 40 cm para
chapa

Desenrollo 77 €/m3 c/c
Chapa plana 117 €/m3 c/c

Desenrollo 56 €/m3 c/c
Chapa plana 103 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvi-
cultores 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 perso-
nas 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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Páxina extraída do Atlas Forestal do Arco Atlántico Sur elaborado dentro do proxecto Eurosilvasur.

RECURSOS FORESTAIS NO SUR DA EUROPA ATLÁNTICA
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