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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

j u l i o  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 40 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 51 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 60 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 95 €/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 44 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 57 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 66 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 53 €/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 26 €/m3 c/c

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

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 40 €/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 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 78 €/m3 c/c
Chapa plana 118 €/m3 c/c

Desenrollo 57 €/m3 c/c
Chapa plana 105 €/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

OFICINA DA AFG 

EN MONFORTE DE LEMOS

Asistencia técnica da Asociación Forestal de Galicia ós

silvicultores e comunidades de montes veciñais en man común

da comarca de Lemos

❚ Asesoramento ós propietarios de montes

❚ Organización das comunidades de montes
veciñais en man común e das xuntas rectoras
das mesmas

❚ Leis e normas que afectan os montes veciñais

❚ Deslindes de montes

❚ Valoración e comercialización de madeira

❚ Relacións coa Administración: convenios e
consorcios

❚ Xestión de montes

❚ Proxectos de ordenación

❚ Planos técnicos de xestión

Edificio Multiusos, oficina nº 2 

(Ronda Urbana Emilia Casas, s/n)

Primeiro e terceiro martes de cada mes 

de 10 a 14 horas
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E stamos asistindo nos últimos meses a importantísimas reformas
lexislativas, que afectan directamente os montes e a nosa activi-
dade. A AFG está realizando aportacións e comentarios ós borra-

dores destas reformas, ben directamente ao Goberno Galego, ou a través
das organizacións españolas e europeas nas que participamos, COSE e
USSE.

As modificacións da normativa melloran en varios apartados a situación
anterior, pero ao mesmo tempo consideramos que, o Lexislativo perdeu a
oportunidade de regular e fixar compromisos en áreas que unha lexislación
moderna non pode ignorar, como é a regulación da participación dos pro-
pietarios e as súas organizacións no desenvolvemento das políticas fores-
tais. A participación da sociedade e as súas organizacións sectoriais é pro-
pio dunha democracia participativa e consolidada.

O sector forestal caracterízase en Europa pola primacía dos bosques de
propiedade privada e por estar divididos entre millóns de propietarios
cunha dimensión media pequena a escala forestal. Pola nosa cultura, pola
densidade de poboación, a diseminación e a forma de asentamento. En
Europa a actividade dos silvicultores ten unha relación directa co conxun-
to da sociedade.

É imprescindible a consideración destas características para abordar as
actuacións no sector forestal, especialmente polos cambios que se están
producindo. A intervención da Administración cara o monte ten que valo-
rar as outras repercusións mais alá da producción forestal.

Se se quere frear o abandono precísanse compensacións económicas pola
nosa actuación positiva sobre o territorio e de freo á desertización, polas
contribucións ó medio ambiente, á creación de emprego e á economía de
moitas zonas marxinais, así como pola incidencia positiva que ten para
outras actividades económicas.

En Galicia, os montes veciñais  precisan medidas de defensa fronte a ocu-
pacións e abusos e para frear o seu abandono en moitas zonas, ademais
das modificacións lexislativas e fiscais que se teñen presentado.

Pero fóra dos aspectos legais, a actuación dos Gobernos para mellorar de
forma inmediata a xestión dos montes tampouco ten sido moi destacada,
pois salvo medidas puntuais, botamos en falta accións sobre as infraes-
tructuras forestais, incentivos para a xestión e agrupación de propiedades,
apoios para a valorización e comercialización dos productos forestais, con-
trol sanitario da madeira importada. Son necesarias medidas axustadas
para realizar os labores silvícolas e outras que faciliten a posta no merca-
do da madeira que producimos, que poidan compensar a reducción de
ingresos polos incrementos dos custos de explotación.

Nesta situación non é aceptable a carreira de obstáculos que supón a buro-
cracia das administracións para os propietarios, temos a impresión de que
é máis un sistema de “atrancos” e inspección ca de apoio ao propietario,
supoñendo un incremento de custos que non podemos asumir.

As modificacións
lexislativas e o futuro dos
montes en Europa
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O emprego do lume na
agricultura e no monte é

unha práctica tradicional
desde moi antigo. Esta prác-
tica non supoñía un risco de
catástrofe para o medio am-
biente, mentras a vexetación
leñosa se distribuía de forma
discontinua no terreo e se li-
mitaba a un mato baixo some-
tido a rozas, pastoreo ou quei-
mas prescritas (normalmente
no período invernal sen che-
gar a afectar o chan).
A situación actual é moi dis-
tinta, o éxodo rural ás cidades
correspóndese co abandono
das prácticas agrarias e, de
forma natural, a vexetación
leñosa coloniza estes novos
espazos creando un manto
continuo de maleza alta e de
gran densidade, dando orixe a
unha carga elevada de com-
bustible no monte. Esta cir-
cunstancia fai que as queimas
sen control se convirtan na
maioría dos casos en incen-
dios forestais.
Galicia caracterízase pola inci-
dencia alta de incendios fores-
tais en toda a súa extensión

durante as últimas décadas. A
extensión que alcanzan os in-
cendios aumenta de norte a
sur increméntase aínda máis
en zonas pouco poboadas, con
predominio do monte raso,
con máis presenza de gando
extensivo, nos montes veci-
ñais e nos territorios máis ac-
cidentados. A outra variable
que explica o fenómeno, o nú-
mero de incendios por unida-
de de superficie, alcanza valo-
res extremadamente altos en
Galicia, que xunto co norte de
Portugal, son as rexións de Eu-
ropa cunha maior densidade

de focos ou puntos de igni-
ción. O número de incendios
aumenta de noreste a suroes-
te, mantendo unha relación
alta coa maior densidade e
dispersión da poboación, a
fragmentación da propiedade e
das explotacións agrarias e coa
convivencia conxunta de usos
ou intereses opostos no chan.

Causas dos incendios forestais
Na maior parte dos traballos
de investigación sobre a orixe
dos incendios forestais tén-
dese ó emprego de modelos de
causalidade, baseados na

Os incendios forestais foron e aínda seguen
sendo na actualidade un dos máis graves
problemas que afectan ós montes galegos. O
número de incendios que se produce en Gali-
cia cada ano segue sendo elevadísimo1, a
pesar de que os períodos de tempo nos que
as circunstancias meteorolóxicas permiten o
seu desenvolvemento son reducidos a maior
parte dos anos.
A raíz de tan elevado número de incendios
hai que buscala no ancestral e milineraio uso
do lume como ferramenta, de tanta raigame
na cultura rural galega e que chegou ata os
nosos días.

Incendios forestais
de novo

José Pérez Vilariño
Catedrático de Socioloxía da USC

Braulio Molina Martínez
Enxeñeiro de Montes da AFG
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vado de incertidume e unha
tendencia a simplificar a res-
posta en causas como “inten-
cionado” ou “descoñecido”.
Tanto no proxecto internacio-
nal FOMFIS (1997-1998) no que
participou a empresa galega
SESFOR como posteriormente
no estudo LUSOC (2002-2003)
elaborado para a Consellería de
Medio Ambiente polo departa-
mento de Socioloxía da Facul-
tade de Ciencias Económicas e
Empresariais, en vez de empre-
gar os modelos de estudo tradi-
cionais, recorreuse a un modelo
socioeconómico do contorno e

buscouse a súa lóxica e relación
coa frecuencia de aparición de
lumes. Para tal fin desenvolveu-
se un marco teórico ben funda-
mentado, establecendo técni-
cas de análise apropiadas e
identificando os factores so-
cioeconómicos de risco.
O modelo de análise socioeco-
nómico asume que o elemento
“humano” é o responsable da
aparición dos incendios fores-
tais en practicamente todos os
casos, e as características físi-
cas do contorno determinan a
súa ocorrencia no tempo e o
seu alcance no territorio. O
modelo citado define o risco
socioeconómico do incendio
forestal pola composición de
cinco factores principais.

Factores de risco
Presión demográfica. A maior
presenza humana nas inmedia-
cións do monte increméntase o
risco. Este compoñente xera
moitos incendios pero leves en
canto ás súas consecuencias. O
grao de presenza humana pode
medirse pola densidade, a dis-
tribución e a evolución da
poboación ó longo do tempo.
Pode tamén, nunha sociedade
móvil como a actual, estimarse
pola densidade do tráfico das
vías de comunicación.
Cultura forestal. Canto máis
elevado sexa o grao de cultura
forestal e a motivación e valo-
ración xeral do propietario
sobre o monte, o risco dimi-
núe significativamente. A nova
situación do monte esixe
aprender regras novas de com-
portamento. Hábitos tradicio-
nais como a queima de mato
ou restos da agricultura pode
converterse nun factor de alto
risco en condición de deserti-
zación e deficiente xestión de
numerosas parcelas ou gran-
des extensións. Ademais teñen
unha importancia cada vez
maior a cultura forestal dos

información aportada polos
partes oficiais de incendio e as
enquisas realizadas a diferen-
tes protagonistas ou actores
relacionados co monte, pro-
pietarios, membros do Servizo
Contra Incendios ou forzas da
orde implicadas na investiga-
ción policial. Nestes estudos
recóllese a causa máis proba-
ble baseándose nunha opi-
nión máis ou menos cualifi-
cada, pero cunha significativa
carga de subxectividade pa-
tente pola disparidade das res-
postas entre sectores. En todos
os casos, atópase un grao ele-

Evolución dos incendios forestais en Galicia

Fonte: Plan INFOGA. Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.
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novos urbanitas que corren o
risco de non comportarse
correctamente, nin coa xes-
tión dos seus montes nin coas
visitas ou excursións a eles.
Rendabilidade forestal. Na
medida que aumenta o valor
acumulado do monte e a ren-
dabilidade, diminúe o risco de
lumes, porque o valioso tende
a ser protexido e incluso vixia-
do. Ten como compoñentes
principais: a productividade
en especie (dependente da
productividade natural, do es-
tado actual da masa forestal e
do grao de capitalización do
monte), a estructura da pro-
piedade (dimensións, frag-
mentación, dispersión, copro-
piedade, que indican a viabili-
dade da explotación forestal),
o grao de equipamento (esta-
do de infraestructuras e acce-
sos ás parcelas) e os prezos do
mercado (custos de silvicultu-
ra, prezo da madeira e doutros
bens ou servizos do monte).
O binomio cultura forestal +
rendabilidade. Estes dous fac-
tores actúan moi ligados na
determinación do risco. A
suma do efecto destes compo-
ñentes pode medirse segundo
o nivel de xestión e interven-

ción silvícola fronte ó indica-
dor oposto que representa o
abandono do monte, causa
dun alto risco de que se orixi-
nen incendios catastróficos.
Organización. Inclúe aqueles
aspectos que dependen da
organización colectiva, xa sexa
por iniciativa privada ou pú-
blica, entre os que cabe desta-
car a planificación territorial,
ordenación de usos, mellora e
conservación de infraestruc-
turas, concentración parcela-
ria, xestión agrupada, asocia-
cionismo, prevención, extin-
ción de incendios e réxime de
sancións. En suma, os mode-
los de xestión, prevención e

loita. Obviamente, canto máis
integrado organizativamente
esté o monte, menos risco terá
de arder. Desenvolvemento
corporativo e cultura forestal
van tan estreitamente ligados
como desenvolvemento eco-
nómico e cultura de empresa.
Tensión social. Este factor es-
tima o grao de presenza de
conflictos que se desenvolven
en terreos forestais e a súa pe-
riferia: usos opostos do chan,
explotacións ilegais, usos in-
correctos do lume, etc. A me-
dida que aumenta o grao de
tensión social, increméntase o
risco. Entre os indicadores
máis coñecidos baste mencio-

Volume de cortas orixinadas por incendios

Os danos producidos polo lume forzan a corta nunha proporción
importante (suponse que aproximadamente un 25% dos pés
madeirables afectados polos incendios son cortados) variando en
función da intensidade do dano e da especie afectada. Asumindo
esta hipótese, das 6.359 ha arborizadas queimadas por ano, corta-
ríanse 1.590 ha de monte por causa do lume. Considerando as
existencias medias do monte arborizado segundo o Terceiro Inven-
tario Forestal Nacional (94,69 m3/ha), o volume de cortas debido a
esta catástrofe estímase nuns 150.000 m3 de madeira ó ano, que
equivale a unha porcentaxe do 2,3% do volume total de cortas
anuais medias dos últimos anos (6.500.000 m3/ano, Consellería de
Medio Ambiente).
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nar: gando, caza, diversos pro-
blemas da propiedade: ubica-
ción de parcelas-accesibilida-
de-transitabilidade-deslindes-
rozas, e as novas oportunida-
des de negocio inmobiliario.
Un monte, por exemplo, que
se cotiza por m2 dificilmente
pode considerarse territorio
forestal. Neste sentido, debe
terse presente que, no espazo
rural ó redor das cidades e vi-
las galegas, o Servizo de De-
fensa contra Incendios está
asumindo como incendios fo-
restais, incendios claramente
urbanos e agrícolas. É preciso
aclarar estas tensións para po-
der establecer medidas co-
rrectoras apropiadas.
Asúmese que estes cinco com-
poñentes operan en todos os
sitios incrementando e redu-

cindo o risco de incendio con
posibles cambios a medio e
longo prazo, e cunhas rela-
cións máis ou menos comple-
xas de dependencia entre eles.
Existen determinantes socioe-
conómicos que adquiren pe-
sos diferentes nas distintas co-
marcas de Galicia.

Tipoloxía de causas
O propio estudio LUSOC esta-
blece unha clasificación que re-
úne as principais causas de in-
cendios descritas nos traballos
de investigación e citadas polos
expertos, que poden ter maior
ou menor peso segundo as cir-
cunstancias socioeconómicas
do lugar obxecto de análise.
Causas naturais ou acciden-
tais. Son causas fortuítas que
non están relacionadas coa

utilización agrícola ou forestal
do lume polo home, como
poden ser as tormentas, as caí-
das de tendidos eléctricos, etc.
En Galicia estímase que este
grupo non excede o 0,3%.
Neglixencias no uso do lume.
Son causas relacionadas co
manexo ou emprego inco-
rrecto do lume para un uso
tradicional: eliminación con-
trolada do mato, apertura de
camiños, queima de resíduos
agrícolas ou forestais, sen in-
tención de producir un incen-
dio forestal; ben sexa porque
se escapa a queima ou porque
reviven as brasas despois de
apagado (con independencia
de que sexa ou non comuni-
cado ou autorizado pola Ad-
ministración). En Galicia estí-
mase que este grupo pode os-
cilar entre o 1 e o 3% do total
das causas.
Provocación intencionada do
incendio. Agrupa todas as
causas onde de forma inten-
cionada se provoca o incendio
dun monte ou dun terreo agrí-
cola. En Galicia estímase que
este grupo supón da orde do
97% do total.
Esta cifra é a que hai que aclarar.

1 Segundo os datos da Consellería de Medio

Ambiente durante o decenio 1990-1999

producíronse en Galicia 93.000 incendios o

que supón unha cifra de 9.300 incendios ó

ano ós que lle corresponde unha superficie

media queimada de 24.993 ha.

Nº medio de incendios ó ano (1991-98)
Superficie (ha) media ó ano (1991-98)
Nº de incendios ó ano por 100 km2 de superficie forestal (1991-98)
Superficie queimada (ha) ó ano por 100 km2 de superficie
forestal (1991-98)
Tamaño (ha) medio do incendio (1991-98) 
Porcentaxe de superficie arborizada en incendios (1991-98)
Período de retorno estimado en anos para un incendio

Índices de siniestralidade de incendios forestais segundo provincias e total de Galicia

Parámetros A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

2473 1594 3097 3026 10190
3739 ha 4019 ha 12475 ha 4394 ha 24628 ha

49,40 24,54 54,35 101,13 50,47

74,7 ha 61,9 ha 219,0 ha 146,8 ha 122,0 ha
1,51 ha 2,52 ha 4,03 ha 1,45 ha 2,42 ha
40,26% 15,72% 13,64% 30,53% 21,04%
134 anos 162 anos 46 anos 68 anos 82 anos
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Reflexións da Unión de Silvicultores do Sur de Europa

Os propietarios forestais, desde sempre, xes-
tionaron e coidaron os montes, creando e
cultivando o campo, é dicir, as paisaxes e o
medio ambiente; tamén contribuíron a man-
ter a calidade da auga, á protección dos solos
contra a erosión, etc. Todas estas contribu-
cións ó benestar dos pobos foron feitas gra-
tuitamente polos propietarios forestais.
Desde este punto de vista son, xunto cos
agricultores, os únicos protagonistas reais do
medio ambiente: sen eles, sen a súa partici-
pación activa, nada sería posible.

Polo tanto é lóxico que a
sociedade participe finan-

ceiramente na protección dos
bosques e que os estados e a
Unión Europea promovan
unha política forestal.
Dentro deste contexto a Unión
de Silvicultores do Sur de
Europa (USSE), propón orien-
tar unhas reflexións en tres
eixos principais.

Xestión e protección
Soamente un bosque xestio-
nado e protexido pode respon-
der sostiblemente ás necesi-
dades das sociedades. Para
conseguir isto é preciso unha
poboación rural activa que

Política de Desenvolvemento
Rural Sostible



xestione o territorio, previndo
as catástrofes, sobre todo os
incendios forestais. Desde este
punto de vista, só as activida-
des silvícolas e agrícolas po-
den contribuír ó éxito dunha
política de prevención.
O financiamento e os seguros
son as dúas ferramentas que se
deben privilexiar a medio e
longo prazo.
A prevención dos incendios
forestais. Na medida en que a
maior parte das causas dos in-
cendios forestais son debidas
a causas alleas ó medio fores-
tal, é normal que a sociedade
contribúa con financiamento

ós servizos de extinción ser
eficaces na loita. A prevención
dos lumes é a organización da
defensa dos bosques contra os
incendios.
Os propietarios forestais son os
que deben facer estes traballos
e polo tanto deben ser os bene-
ficiarios directos da financia-
ción. A administración autonó-
mica e a central deben facilitar
e acompañar as iniciativas dos
propietarios e controlar a afec-
tación dos fondos públicos.
Desde este punto de vista o
Regulamento europeo 2158/92
que se suprimíu hai pouco
tempo debera ser restablecido.
Sen a implicación directa dos
propietarios forestais, a políti-
ca de protección do monte
non terá efectos sostibles.
Fondo europeo de catástrofes
forestais. Considerando as
longas quendas da producción
forestal os riscos de catástrofes
son relativamente frecuentes.
Os montes son víctimas de de-
sastres debidos a factores cli-
máticos (vento, xeo, raios) difi-
cilmente previsibles. As enfer-
midades poden provocar per-
das e ameazan a vitalidade dos
montes. Pero os montes son
tamén víctimas das impru-
dencias do home (incendios).
Víctima destes ataques, o
monte non pode cumprir
todas as súas funcións, sobre
todo as de protección. Isto
xustifica a necesidade de orga-
nizar a súa seguridade.
Por outra parte hai que ter en
conta que as compañías asegu-
radoras raramente ofrecen póli-
zas con garantías adaptadas ós
danos forestais. De feito, os pro-
pietarios forestais atópanse an-
te unha situación orixinal: prac-
tican unha actividade a longo
prazo, é dicir con grandes ris-
cos, pero non se benefician de
ningunha garantía financeira.
Non só son víctimas das catás-
trofes, se non que enriba son, a

miúdo, os únicos que pagan as
consecuencias: ¡é o principio de
“víctima-pagadora”!
Este fondo europeo contra as
catástrofes que afectan ós bos-
ques debería poder financiar-
se dunha porcentaxe sobre os
fondos destinados ós sumidoi-
ros de carbono (permisos de
emisión negociable).
Xa que a silvicultura, obxecto
da xestión dos propietarios
forestais desde hai xeracións,
fai do monte unha verdadeira
fábrica de descontaminación
do aire, do solo e da auga, pare-
ce lóxico aplicar o principio de
“contaminador-pagador” e pe-
dirlle á sociedade que financie
a protección dos bosques.
Por outra parte, a existencia
dun Fondo para catástrofes
forestais vai asegurar a inver-
sión forestal, as compañías de
seguros vanse tamén interesar
por este novo mercado.

Producción e promoción
Se é preciso asegurar os inves-
timentos no monte para ase-
gurar a durabilidade (perma-
nencia) da xestión dos mon-
tes, a promoción da venda dos
productos forestais constitúe
sen dúbida a mellor fonte de
ingresos e de autofinancia-
mento para conseguilo.
Desde este punto de vista,
cómpre darlle ó monte, único
material naturalmente reno-
vable, o posto de material eco-
lóxico número 1.
A venda de productos forestais
e sobre todo a madeira debe
asegurar a rendabilidade coa
condición de que as regras de
mercado sexan equiparables.
Competencia. A madeira en-
fróntase a unha dura compe-
tencia con outros materiais
derivada da existencia de
numerosas especies forestais
con características tecnolóxicas
moi distintas. Tamén se enfron-
ta a condicións de producción
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público á protección dos mon-
tes contra os incendios. A loita
contra os incendios forestais é
a condición indispensable pa-
ra a durabilidade (permanen-
cia) dos investimentos no
monte e o desenvolvemento
da silvicultura e de toda a eco-
nomía forestal.
É preciso crear instrumentos
financeiros que inciten ós pro-
pietarios forestais a desenvol-
ver traballos de prevención no
monte. Soamente unha políti-
ca de prevención lle permite



moi distintas (fiscalidade, cus-
tos da man de obra, taxas...).
Unha harmonización das con-
dicións de producción dentro
da Unión Europea parece ser
un obxectivo razoable sobre
todo se se considera a entrada
dos novos países.
A madeira está exposta tamén
á concorrencia doutros mate-
riais tales que o aceiro, o for-
migón, o plástico, que teñen
un proceso de fabricación
moito máis contaminante cós
productos de madeira.
Se as características da ma-
deira en relación coa fixación
de carbono son perfectamen-
te coñecidas no medio cientí-
fico e incluso político, na
práctica estas cualidades son
escasamente difundidas. Ó
contrario, as normas técnicas
e outras especificacións des-
favorecen a madeira e sitúana,
a miúdo, en posicións desfa-
vorables nas obras e ofertas de
contratación.
As institucións nacionais e
internacionais deberían pro-
mover o emprego da madeira e
non o fan. Incluso nos acordos
de Kioto non se tivo en conta a
fixación de carbono nos pro-
ductos de madeira, o que cons-
titúe unha aberración científi-
ca. ¿Quen tiña interese político
e económico en deixar de lado
a madeira? O monte, en canto
productor de madeira, é unha
formidable fábrica de descon-
taminación natural: a súa pro-
ducción debería ser prioritaria.
É preciso suliñar a actitude
paradóxica de determinados
grupos ecoloxistas sobre este
asunto: ¿como se explica a súa
falta de apoio ó emprego da
madeira cando son estes mes-
mos grupos ecoloxistas os que
orixinaron o proceso de certifi-
cación da xestión sostibles dos
bosques? ¿Os grupos de pre-
sión da industria petroquímica
sacarían algunha avantaxe?

Certificación/penalización. É
de preguntarse como se expli-
ca que se esixa un certificado
de certificación forestal sosti-
ble á madeira, e sen embargo
non se lle esixa ningún ás con-
dicións de extracción e/ou
transformación do petróleo, o
formigón e outros metais,
sendo estas actividades moi
contaminantes e que precisan
un gran gasto de enerxía.
¿A certificación da xestión
forestal sostible non acabará
traducíndose nunha desvalo-
rización da madeira compara-
da cos outros materiais?
A contrapartida lóxica ó com-
promiso dos profesionais da
madeira co proceso de certifi-
cación debe ser o compromiso
dos grupos ecoloxistas coa
promoción da madeira.
As institucións internacionais
e nacionais deberían favorecer
o emprego da madeira, a
coherencia entre as declara-
cións políticas sobre a protec-
ción do medio ambiente e a
súa aplicación pasa polo reco-
ñecemento da madeira como
material ecolóxico.
Desde este punto de vista
todos os procesos de normali-
zación técnica na construc-
ción, a vivenda, a decoración,
deberían favorecer o emprego

da madeira: a Unión Europea
debería publicar Directivas
neste sentido.

Descontaminación/
remuneración

O monte contribúe á protec-
ción dos solos, contribúe
tamén á mellora da calidade
das augas e do aire, a reducir
os gases causantes do efecto
invernadoiro, etc. O monte é
unha gran fábrica de descon-
taminación.
Por outra parte, entre as fun-
cións sociais que asume o
monte está a de ofrecer espa-
zos de ocio para a poboación
urbana e garante paisaxes a
longo prazo. Todos estes servi-
zos á sociedade non son paga-
dos ó propietario forestal.
Ante isto, cómpre reconsiderar
o papel da poboación activa
no medio rural (os silviculto-
res e os agricultores) á vista do
impacto da súa presenza en
canto á realización, ó mante-
mento e á permanencia das
funcións económicas, sociais
e á protección dos montes.
En moitos países, cada vez
máis, os servizos non comer-
cializables dos montes come-
zan a ser remunerados (Nica-
ragua, Estados Unidos, Alema-
ña, Canadá, etc.).
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Aplicación de

CENIZAS DE BIOMASA
en plantaciones forestales

La Asociación Forestal de Galicia participó en
una jornada técnica de difusión sobre las
posibilidades de la utilización de cenizas pro-
cedentes de biomasa (cortezas y restos de
madera) en sistemas forestales. Esta acción
se enmarca en el proyecto de Gestión de las
cenizas generadas en las plantas de bioener-
gía de la industria maderera basada en su
aplicación a suelos forestales.

Enrique García Martínez
Ingeniero de Montes de la AFG

Este proyecto de investiga-
ción y desarrollo tecnológi-

co realizado por los departa-
mentos de edafología y química
agrícola y el de producción ve-
getal de la Escuela Politécnica
Superior de Lugo (USC) ha teni-
do una duración de tres años. 

Análisis de las cenizas
En la fase previa se analizaron
las cenizas de las calderas de
combustión de biomasa gene-
radas en las fábricas de Ence,
Finsa (tres factorías) Tablicia,
Tafiber e Intasa. Estos análisis
fueron de tipo físico (densi-
dad, textura, elementos grue-
sos) y químico (análisis totales
y de elementos extraíbles de
macro y micronutrientes y
metales pesados).

Entre los resultados obtenidos
cabe destacar que las cenizas:
a) Presentan elementos grue-

sos (>4 cm) que dificultan
su aplicación mecanizada.

b) Tienen un elevado poder
encalante.

c) Tienen un elevado conteni-
do de calcio, magnesio, po-
tasio y fósforo. En relación

con el fósforo, los aportes
de 10 t/ha de ceniza supo-
nen la reposición de la ma-
yoría de los nutrientes en
una explotación forestal in-
tensiva de Pinus radiata y
Eucalyptus globulus.

d) Las concentraciones de me-
tales pesados son muy bajas
e inferiores a las de otros



residuos agroindustriales
utilizados como fertilizan-
tes (lodos de depuradora,
cenizas de carbón, etc.)

Experimentos de laboratorio
Estas experiencias han permi-
tido conocer detalles sobre la
dinámica de transporte de solu-
tos en profundidad, el potencial
de cesión de nutrientes y el
potencial tóxico de las cenizas
hacia las aguas de precolación,
habiéndose ensayado diferen-
tes dosis, hasta 60 t/ha. Como
conclusión se puede considerar
que la utilización de dosis
moderadas de cenizas (hasta 10
t/ha) es una práctica de bajo
riesgo en cuanto a la pérdida
por lixiviación de potenciales
tóxicos y de nutrientes.

Ensayos de campo
Uno de los problemas a resol-
ver fue la aplicación mecani-
zada de las cenizas. Se utiliza-
ron cenizas de dos factorías,
Tablicia S.A. y Ence, que pre-
sentaban significativas dife-
rencias en su granulometría.
En las pruebas realizadas con
abonadoras centrífugas de dis-
cos, se probaron tamices, dis-
positivos localizadores, tipos
de paletas, regulaciones espa-
ciales, etc., contrastándose en
el campo la calidad de las apli-
caciones mecanizadas.
En cuanto a la aplicación en
plantaciones forestales se
establecieron seis parcelas
experimentales. En dos parce-
las se aportaron cenizas en el
momento de la repoblación
con Pinus radiata en Friol y
Alfoz (Lugo) y evaluación del
manejo de restos de corta,
ensayándose tratamientos de
control, abonado con nitró-
geno, fósforo y potasio en
hoyo, dosis de 5 t/ha de ceni-
zas y dosis de 10 t/ha de ceni-
zas, con un diseño estadístico
y cuatro réplicas por trata-

miento. La aplicación de las
cenizas fue manual, incorpo-
rándose los restos de corta con
grada de discos en la primera
plantación y desbroce de los
restos en la segunda.
En otras cuatro parcelas con
aporte de cenizas en plantacio-
nes jóvenes de Pinus radiata de
cinco años en O Corgo, Lugo
(antiguo suelo agrícola), Pinus
radiata de seis años en Lán-
cara, Lugo (suelo forestal), Cas-
tanea x hibrida en O Pino, A
Coruña y Pseudotsuga menzie-
sii de seis años en Frades, A
Coruña. Previamente se realizó
un desbroce con acumulación
de los restos en las hileras de
plantación y posterior aplica-
ción mecanizada de las cenizas
con abonadora pendular, ensa-
yándose tratamientos de con-
trol, dosis de 10 t/ha de cenizas
y dosis de 20 t/ha de cenizas,
en todos los casos con un dise-
ño estadístico y cuatro réplicas
por tratamiento.
Según Ramiro García, el grupo
Finsa produce 8.000 t/año de
cenizas, de las que 2.000 t se
reutilizan y otras 6.000 t van a
vertedero mediante la gestión
por una empresa especializada
con el coste que ello implica.
Por tanto, se dispone de un
potencial de cenizas de bio-
masa procedentes de las fábri-
cas gallegas que pueden ser
utilizadas en el momento de la
repoblación cuando el sistema
radical de la planta es pequeño,
también al llegar la tangencia
de copas con un sistema radi-
cal instalado mediante la apli-
cación por calles y al realizar la
primera clara.

Resultados
❚ En todos los casos el aporte

de cenizas derivó en ligeros
aumentos del pH del suelo,
así como incrementos en los
niveles de calcio, magnesio,
potasio y sodio, no obser-

vándose aumentos de meta-
les pesados asimilables y en
algún caso como el cinc y
niquel descendieron (quizás
por la influencia del pH).

❚ A lo largo de los tres años se
constata que el efecto del
aporte de las cenizas dismi-
nuye progresivamente como
consecuencia del lavado y la
asimilación vegetal.

❚ Se observó un aumento de la
biomasa microbiana del
suelo y su respiración. La
producción arbórea también
mejoró en todos los casos.

❚ Son de destacar los incre-
mentos en diámetro de la
plantación de castaño.

❚ Los inventarios florísticos
revelaron que el aporte de
cenizas derivó en una mayor
variedad de especies herbá-
ceas, en detrimento del
matorral.

Conclusiones
Según los análisis físico-quími-
cos de las cenizas de biomasa
generadas en las industrias
madereras de Galicia presen-
tan unas características intere-
santes que mejoran la fertili-
dad de los suelos ácidos fores-
tales, mejoran el crecimiento y
la producción final de las plan-
taciones y el estado general de
deficiencias nutritivas e indi-
rectamente el estado sanitario
de la plantación. Además, utili-
zamos un producto que es
residuo de las industrias pero
que previamente hemos reti-
rado del monte.

Bibliografía
MERINO A., RODRÍGUEZ R.,
BUENO J., SÁNCHEZ F., NÚÑEZ
A., (2003): Manejo de restos de
corta y adición de cenizas de cor-
teza arbórea para el aprovecha-
miento sostenible de plantacio-
nes forestales. Memoria de pro-
yecto de investigación inédita.
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O GPS, ou sistema de posi-
cionamento global (Glo-

bal Positioning System) é un
sofisticado sistema de orienta-
ción e navegación que funcio-
na baseándose na recepción e
procesamento da información
emitida por unha constelación
de entre 21 e 24 satélites artifi-
ciais coñecida como NAVSTAR,
que se atopan orbitando a uns
20.000 km de distancia da su-
perficie terrestre. Este sistema
foi deseñado polo Departa-
mento de Defensa de Estados
Unidos co obxecto de obter en
tempo real a posición dun pun-
to en calquera lugar da Terra.
A altura de 20.000 km é benefi-
ciosa xa que a esa distancia da
superficie terrestre a órbita do
satélite non está influenciada
pola atmósfera. Iso significa que
os satélites orbitarán de xeito re-
gular e predecible mediante sin-
xelas ecuacións matemáticas.
Aínda sendo estas órbitas moi
exactas, o Departamento de De-
fensa de Estados Unidos con-
trola por monitores constante-
mente a ubicación dos satélites
da constelación GPS.
En terra, todos os receptores
de GPS teñen un almanaque
programado nas súas compu-
tadoras que informan en cada
momento onde está cada saté-
lite no espazo.
Cada satélite dá dúas voltas
diarias á Terra, unha cada doce
horas. As traxectorias e a veloci-
dade orbital foron calculadas

para que se forme unha rede
satelital arredor da Terra. O ob-
xectivo é que en todo momento
cinco satélites estén á vista en
calquera parte da superficie te-
rrestre, de xeito que un receptor
GPS a calquera hora do día ou
da noite, en calquera lugar e
con independencia das condi-
cións meteorolóxicas, poida fa-
cilitar a posición que ocupa ó
procesar o sinal emitido por un
mínimo de tres satélites.
Paralelamente á constelación
GPS ou NAVSTAR (de Estados
Unidos) existe unha denomi-
nada GLONASS (desenvolvida
pola antiga Unión Soviética) e
actualmente a Unión Europea
está poñendo en marcha a súa
propia rede de satélites (deno-

minada Galileo) que entrará
en servizo no ano 2008.
Cando se fai unha medición
con GPS se se quere obter un
resultado con moita precisión
é preciso facer unha correc-
ción diferencial, que consiste
basicamente no seguinte: se
coñecemos con exactitude as
coordenadas dun punto e ubi-
camos alí un receptor GPS, o
erro que obtemos na ubica-
ción que nos indica o receptor
pode ser extrapolado a calque-
ra GPS que esté preto da zona.
Canto máis lonxe traballemos
desta estación de referencia
menor será a fiabilidade dos
datos de corrección. A partir de
aí, e descargando os arquivos
destas bases de referencia po-
demos corrixir este erro indu-
cido así coma outros provoca-
dos pola natureza (as capas da
atmósfera frean e distorsionan
o sinal dos satélites facendo
que a medición teña pequenos
erros). De todas formas hoxe
en día existen no mercado re-
ceptores capaces de realizar
esta corrección en tempo real,
pero o seu custo é moi elevado.
En definitiva, o receptor GPS
é un aparello que vai cobran-
do maior importancia día a
día nunha sociedade rexida
pola optimización de tempos
e recursos.
A nova constelación de satéli-
tes da Unión Europea (Galileo)
formada por 30 satélites (cons-
truídos só para uso civil) será
compatible e poderá ser usada
con GPS e GLONASS o que
proporcionará maior fiabilida-
de a calquera das aplicacións
nas que actualmente se usa.
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¿Qué é e cómo
funciona un GPS?

Rafael Abuín Aido
Especialista en cartografía da AFG

Técnico da AFG tomando datos con
GPS no monte.



Opasado 15 de maio cele-
brouse a XVIII Asemblea

Xeral da Asociación Forestal
de Galicia na Casa da Cultura
de Arzúa. O acto foi inaugura-
do polo alcalde Xaquín García
Couso e entre os temas trata-
dos cabe destacar a aproba-
ción das contas correspon-
dentes ó ano 2003 e do orza-
mento para o ano 2004, o in-
forme da Xunta de Goberno
sobre as actividades da Aso-
ciación e a aprobación da par-
ticipación da AFG na Entidade
solicitante de certificación fo-
restal PEFC en Galicia. Asema-
de, aprobouse tamén por
maioría a participación da
Asociación en proxectos de
cooperación europeos e a au-
torización á Xunta de Goberno
para que poida contratar ope-
racións de crédito, avais, em-
préstimos, anticipos de certifi-
cacións e arrendamentos fi-
nanceiros para a realización

das actividades da AFG e o
desenvolvemento dos conve-
nios de colaboración.
Ó remate desta Asemblea ordi-
naria celebrouse outra extraor-
dinaria na que se presentou a
proposta de modificación dos
estatutos da AFG para adapta-
los á nova lei de Asociacións
1/2002, modificación que foi
aprobada por maioría absoluta
despois do debate dos artigos
modificados.

A xornada rematou cun xan-
tar e unha visita a plantacións
de castiñeiro e carballo ame-
ricano da zona e mais á pisci-
na municipal que foi constru-
ída cunha combinación de
formigón e madeira a partir
dun prototipo deseñado para
a Deputación Provincial da
Coruña polos arquitectos An-
tonio Raya, Carlos Quintáns e
Cristóbal Crespo.
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XVIII Asemblea Xeral da
Asociación Forestal de Galicia
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Situación en Galicia
Na actualidade o conxunto de
organizacións forestais de Gali-
cia que está participando no
desenvolvemento do sistema
PEFC ocúpase da eleboración
do Referente Técnico Rexional
que é un conxunto de docu-
mentos que recollen os com-
promisos que deben cumprir os
propietarios forestais, os obxec-
tivos da xestión forestal sostible
así como o procedemento de
control e auditoría do sistema
de certificación rexional.
As organizacións pretenden
ter ultimado este documento
antes do verán.

Euskadi consigue a Certificación
Rexional PEFC de Xestión

Forestal Sostible
Os pioneiros da certificación
forestal no País Vasco son 118
propietarios públicos e priva-
dos. As primeiras 28.000 ha de
bosques xa están certificadas
co sistema PEFC rexional.
O pasado 23 de xuño represen-
tantes do Goberno Vasco, das
tres deputacións forais, dos
propietarios forestais, de AE-
NOR, das industrias relaciona-
das coa madeira e de empresas
de distribución e bricolaxe reu-
níronse en Bilbao para ser tes-
temuñas da presentación das
primeiras superficies forestais
certificadas co selo PEFC no Pa-
ís Vasco. Esta certificación, im-
pulsada polos propietarios fo-
restais, garante os criterios me-
dioambientais de sostibilidade
na xestión dos montes vascos.

Máis da metade da superficie
de Euskadi está ocupada por
terreo forestal, do que se
extraen cada ano un millón e
medio de metros cúbicos de
madeira. O sector, que repre-
senta en torno a unha quinta
parte da producción agraria
do País Vasco, emprega 3.700
persoas e inviste anualmente
18 millóns de euros no seu
mantemento. O alto índice de
superficie arborizada significa
unha media de 181 árbores
por habitante. 
Basalde. O acto de presenta-
ción dos primeiros montes
vascos certificados foi organi-
zado por Basalde, que é o
órgano que aglutina ás organi-
zacións interesadas na certifi-
cación PEFC en Euskadi. Trá-
tase do ente executivo que
leva o control da superficie
certificada e presta asistencia

técnica ós propietarios fores-
tais, entre outras funcións.
Basalde está formada por unha
ampla representación de todos
os sectores que se moven en
torno á explotación forestal
(propietarios de montes públi-
cos e privados e industria
forestal vasca), a Asociación
Basalde é froito sobre todo da
aposta dos propietarios fores-
tais pola xestión sostible. 
Os propietarios forestais vascos
subscribiron un código de boas
prácticas para a xestión sostible
das súas explotacións, no que
se inclúen aspectos relaciona-
dos co coidado dos cursos de
auga e vexetación de ribeira,
uso axeitado de maquinaria e
productos químicos, mellora
das vías forestais, protección de
especies animais e vexetais de
interese, xestión de residuos ou
prevención de riscos laborais.

Avanza a implantación

do sistema 

de Certificación Forestal en España

PEFC

Vista xeral do acto de presentación do PEFC Euskadi.



Responsables da AFG participaron en varias reu-
nións coa Dirección Xeral de Montes para anali-
zar o borrador de Lei de Montes de Galicia e pre-
sentar suxerencias e observacións ó seu contido.
No mes de maio o borrador comezouse a discutir
en reunións cos representantes de todas as orga-
nizacións do sector forestal. Na última reunión
presentáronse catorce documentos de alega-

cións doutras tantas organizacións. A Dirección
Xeral de Montes estudiará todas estas alegacións
e no transcurso do mes de xullo enviará ás orga-
nizacións forestais un novo borrador do antepro-
xecto para a súa análise e discusión.
Á espera de dispoñer do texto definitivo póden-
se adiantar varios aspectos destacables e de
carácter novidoso nesta nova lei:
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Nova Lei de Montes
de Galicia

División dos montes
Impídese a parcelación de montes que pro-
duza divisións en parcelas inferiores a 25 ha.

Planos de xestión
Os planos de xestión adáptanse para peque-
nas, medianas e grandes superficies. Os
montes que dispoñan destes planos, terán
facilidades na solicitude de cortas e priorida-
de na concesión de subvencións.

Competencias
A Consellería de Medio Ambiente asume
mediante esta lei todas as competencias nos
terreos cualificados de protección forestal. As
administracións locais dispoñerán dun prazo
dun ano a partir da data de entrada en vigor
desta Lei para adaptar as súas ordenanzas e
normativas. Neste prazo as ordenanzas e dis-
posicións das administracións locais que
contradigan o especificado nesta Lei non
serán aplicadas.

Sanidade forestal
Contémplase un título dedicado a pragas e
enfermidades forestais especificando as
competencias da Administración e as obrigas
dos propietarios forestais.

Incendios
Introdúcese un título dedicado ós incendios
forestais outorgando e centralizando as com-
petencias de coordinación na prevención e
na extinción de incendios forestais á
Consellería de Medio Ambiente.

Esta Lei inclúe restriccións e obrigas ás insta-
lacións, construccións de vivendas e indus-
trias en terreos cualificados de forestais para
previr os incendios forestais.

Viveiros forestais
Regúlase a actividade dos viveiros forestais
especificando que os viveiros públicos só
poderán dedicarse ós labores de investiga-
ción ou de producción de planta forestal
cando ésta non fora asumida pola iniciativa
privada.

Agrupacións de propietarios
Fomenta e regula a constitución de agrupa-
cións de propietarios forestais para a xestión
de terreos forestais lindantes.

Fiscalidade
Establécense exencións na tributación no
imposto sobre sucesións cando os montes se
transmitan sen división.
Establece exencións no imposto de trans-
misións patrimoniais cando se trate de
agrupar parcelas de monte nunha mesma
propiedade.
Os montes que dispoñan de planos de xes-
tión aprobados pola Administración estarán
exentos de tributación no imposto do patri-
monio.

Deslindes
Inclúese un capítulo destinado ós deslindes
dos montes, cunha sección dedicada ós des-
lindes dos montes veciñais en man común.



O sol é unha fonte inesgo-
table de enerxía e a orixe

da maioría das enerxías reno-
vables xa que induce o move-
mento do vento (enerxía eóli-
ca), da auga (enerxía hidráuli-
ca) e o crecemento da vexeta-
ción (biomasa). A enerxía solar
é limpa, inesgotable e tan
abondosa que a cantidade que
recibe a Terra en 30 minutos
equivale á enerxía eléctrica
que consume a humanidade
nun ano. Ademais está en ple-
no desenvolvemento, tanto en
Europa como en España, e
proba diso é que o noso país
situouse como cuarta poten-
cia mundial en producción de
enerxía solar fotovoltaica e ca-
miña a un ritmo de crecemen-
to anual do 40%. Segundo da-
tos do Instituto para la Diver-
sificación y Ahorro de la Ener-
gía (IDAE) e da Asociación da
Industria Fotovoltaica (ASIF),
ocupamos o noveno posto na
producción mundial de placas
solares exportando o 90% a
máis de 50 países.
A pesar do seu desenvolve-
mento, a implantación desta
enerxía en Galicia é escasa, se
cadra debido á idea errónea

de que o noso clima non é
axeitado para obter rende-
mento dunha instalación foto-
voltaica porque, inda que a in-
solación é menor que noutras
rexións españolas, superamos
amplamente a países como
Alemaña cun notable aprovei-
tamento desta fonte enerxéti-
ca. Outro motivo é o descoñe-
cemento das súas múltiples
aplicacións que van desde a
obtención de auga quente, ca-
lefacción, aire acondicionado,
bombeo e tratamento de au-
gas, ata a alimentación de pas-
tores eléctricos, teléfonos, si-
nalizacións, sistemas de ilu-
minación e electrificación de
naves e vivendas. En definiti-
va, a enerxía solar pode ali-
mentar calquera dispositivo
que consuma electricidade e
polo tanto todas as necesida-
des eléctricas dunha vivenda
moderna.
Unha instalación de enerxía
solar caracterízase pola súa
sinxeleza e fiabilidade ade-
mais de empregar unha tecno-
loxía limpa, autónoma, silen-
ciosa e cunha longa vida útil.
Hai dous tipos de instalacións,
as illadas e as conectadas á re-
de eléctrica. As instalacións
illadas son moi útiles no ámbi-
to rural porque poden xerar
electricidade en zonas ás que
resultaría inviable ou moi cus-
toso facer chegar o tendido

eléctrico. Por outro lado os sis-
temas conectados á rede son
máis económicos xa que ven-
den a enerxía que xeran e non
precisan acumuladores.
Actualmente o custo das ins-
talacións de enerxía solar é
elevado, pero existen axudas
concedidas  pola Consellería
de Innovación, Industria e
Comercio da Xunta de Galicia
e polo IDAE, que poden che-
gar a subvencionar ata un
40% do orzamento da instala-
ción. Ademais a liña de finan-
ciamento ICO-IDAE concede
empréstimos sen intereses e
con axudas á amortización de
ata o 19%.
Para difundir o uso da enerxía
solar o Instituto Enerxético de
Galicia creou o Plan de Fo-
mento da enerxía solar e im-
plantará sistemas solares en
edificios representativos para
que sirvan de demostración.
Segundo as súas previsións
para o 2010, a superficie de pa-
neis solares térmicos instala-
dos en Galicia terá un aumen-
to moi importante, e a poten-
cia eléctrica obtida mediante
instalacións fotovoltaicas mul-
tiplicarase por 1.000.
Como se pode ver, a solar é
unha enerxía con gran futuro
que está recibindo un gran
apoio económico e divulgativo
para a súa implantación e o
seu desenvolvemento.
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Enerxía solar
en Galicia

Elena Salgado Paz
Enxeñeira Técnica Forestal



A restauración foi promovi-
da polo Cabido Catedrali-

cio e o Arcebispado de Santiago
e financiada pola Fundación
Caixa Galicia cun orzamento
de 500.000 €. A empresa galega
Atlas S.L. dirixida por Gustavo
Ferreiro foi a responsable da
restauración coordinando un
equipo de vinteún expertos
restauradores, asesorados por
un comité de expertos consti-
tuído polo director do Museo
da Catedral, Alejandro Barral,
José Suárez, arqueólogo da ca-
tedral, Andrés Rosende, histo-
riador da arte, Ricardo Sáez, ar-
quitecto e Miguel Suárez, res-
taurador e historiador.
O coro agora restaurado foi
construído no século XVII po-
los mestres Juan Davila e Gre-
gorio Español que recibiron
este encargo do arcebispo

Juan de San Clemente co fin
de substituir o máis antigo de
pedra traballado polo Mestre
Mateo. O coro de madeira per-
maneceu en uso na catedral
de Santiago ata o ano 1943.
Neste ano trasladouse ó mos-
teiro de San Martiño Pinario e
posteriormente ó de Sobrado
dos Monxes onde permaneceu
ata o ano 2002 no que se ini-
ciou esta restauración.

A estadía do coro en Sobrado
O coro foi adaptado ó presbi-
terio da igrexa do mosteiro de
Sobrado no que só se puido
montar unha parte del. As pe-
zas que non se montaron tive-
ron distintos destinos, inda
que a maioría delas permane-
ceron no mosteiro. 
As condicións ambientais nas
que se conservou o coro no

mosteiro de Sobrado resultaron
altamente nocivas para a súa
integridade. Os ciclos humida-
de-sequedade que soportou ó
longo dos anos xeraron ten-
sións no soporte que o fixeron
alabear e incluso quebrar. O
grao de humidade relativa me-
dia ó longo do ano nese empra-
zamento era altísimo o que
produciu a presenza de fungos
e facilitou o ataque de xilófagos.
Ata hai pouco tempo, a auga
que entraba pola cuberta da
cabeceira da igrexa do mostei-
ro caía directamente sobre a
superficie do coro. Como con-
secuencia, moitos elementos
desa zona foron afectados po-
la podremia parda e branca
coa conseguinte perda de con-
sistencia do soporte.
A ala norte do presbiterio era
refuxio habitual de aves, que
utilizaban o beirado como
pousadoiro, o que produciu
que a parte do coro que estivo
debaixo desa zona estivera
chea de excrementos de ave.
Tamén hai que apuntar que
parte do coro foi nos últimos
anos de libre acceso para os tu-
ristas e visitantes, o que xerou
puntualmente graves actos de
vandalismo e roubos dalgun-
has das pezas máis accesibles.
Así, pódense reseñar distintas
inscricións realizadas sobre a
superficie do cadeirado con
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O antigo coro da Catedral de
Santiago restaurouse con

madeira de castiñeiro

A partir do 25 de xullo poderase visitar a restauración do antigo coro
lígneo da catedral de Santiago. O cadeirado quedará ubicado perma-
nentemente na tribuna da igrexa de San Martiño Pinario, ó lado do
taller onde nos últimos dous anos se realizou a súa restauración.



obxectos punzantes, rotura de
pezas e desensamblado dou-
tras. Ademais disto foron subs-
traídas distintas “misericor-
dias”, algunhas molduras e pe-
quenas tallas dos sitiais.

A madeira empregada na
restauración

No século XVII o coro construí-
use con madeira de nogueira da
que non se coñece a súa orixe. 
A restauración tivo como cri-
terio xeral a utilización de ma-
deira de castiñeiro para que
sirva de diferenciación na veta
con respecto ó orixinario e ta-
mén polo seu bo comporta-
mento estructural. Así pois, a
madeira empregada na restau-
ración, tanto a empregada pa-
ra a reproducción de pezas es-
cultóricas coma para os ele-
mentos estructurais están fei-
tas integramente en madeira
de castiñeiro.
Esta madeira provén de soutos
da comarca de Terra de Lemos,
máis en concreto do concello
de Sober. A madeira tivo un len-
to secado ó aire cunhas condi-
cións de humidade ambiental
moi homoxéneas ó longo do
ano. Esta circunstancia dimi-
núe o risco de aparición de fen-
das e de movementos debidos
ás tensións da madeira. Ade-
mais, as pezas de madeira sufri-
ron un estricto proceso de se-
lección elixíndose aquelas que
procedían do durame da árbo-
re, sen alabeos nin grandes fen-
das e sen defectos producidos
por insectos ou fungos.

Patoloxías e principais
alteracións atopadas na madeira

de nogueira orixinaria
Os restauradores tiveron que
superar un gran número de da-
nos e alteracións tanto de carác-
ter antrópico como biótico ou
medioambientais que se produ-
ciron na madeira de nogueira
orixinaria ó longo do tempo.

Engadidos, perdas e enxertos.
Atopáronse engadidos de ma-
deira en parte das esceas nal-
gúns casos ben talladas e nou-
tros de modo burdo, tamén se
atoparon táboas lisas substitu-
índo pezas escultóricas perdi-
das. Os engadidos metálicos
eran numerosos e atopábanse
incrustados na madeira (gra-
pas) ou con parte do metal no
exterior (cravos). En casi todos
os casos estes elementos pre-
sentaban oxidación aínda que
non en todos eles, acompañada
dunha perda de consistencia.
Moitos destes engadidos son
orixe doutras alteracións como
fendas ou perdas de consisten-
cia da madeira que os rodea.
As perdas de distintos elemen-
tos do retablo foron moi nu-
merosas e a súa orixe variada:
sustracción, perdas, roturas ou
mutilacións.
Os enxertos feitos non se reali-
zaron con total perfección e
son moi evidentes desde fóra,
por presentar as xuntas moi
separadas ou por estar movi-
das con respecto a outra peza.
Os traslados tamén provoca-
ron forzamentos dalgunhas
ensamblaxes.
Marcas, desgastes e outros da-
nos. As marcas son basicamen-

te de dous tipos: vandálicas,
por tratarse de agresións á obra
(grafitis e incisións con obxec-
tos punzantes) ou aquelas que
son consecuencia dos trasla-
dos, montaxes e desmontaxes
da obra. Debido ós traslados e
ás readaptacións do coro ós di-
ferentes espazos, moitas esceas
actuais non correspondían co-
as súas localizacións orixina-
rias. Tamén se atoparon restos
de instalacións eléctricas.
Moitas pezas presentan des-
gastes, moi evidentes nas par-
tes de apoio (respaldos de
asentos, apoiamáns...) ou de
paso (chanzos). Estes desgas-
tes, ademais de provocar no
soporte abrasións e reduc-
cións da súa materia, produ-
cen a eliminación de capas de
protección e brillos.
As capas que cubrían a madei-
ra son de diversa natureza.
Atopáronse barnices, ceras e
tintes que desvirtuaron o tono
orixinario e quitáronlle brillo á
madeira.
Ataques de insectos xilófagos e
danos por fungos. O ataque de
insectos xilófagos foi moi forte
nesta obra. Os danos están lo-
calizados en todas as partes da
mesma, tanto naquelas zonas
en contacto coas paredes e o
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Probas de montaxe e recuperación dos ensambles.



chan (onde se atopa un impor-
tante foco de humidade) como
nas zonas un pouco máis illa-
das. Recoñécese un ataque de
Anobium punctatum, que nal-
gúns casos foi tan grande que
fixo desparecer a madeira que
fai de soporte.
Tamén apareceron ataques de
fungos cromóxenos e outros
fungos de podremia en zonas
onde a humidade ou o contac-
to coa auga foi maior.
Na superficie da obra tamén se
atopan deposicións de ani-
mais ou insectos.
Fendas. Estas alteracións es-
tán basicamente relacionadas
con variacións fortes de humi-
dade. Por ser a madeira un
material moi higroscópico, es-
te elemento cobra especial im-
portancia debido ós move-
mentos contínuos de contrac-
ción e dilatación. Así producí-
ronse alabeados, fendas ou a
abertura de ensambles.

Traballos de restauración
O equipo restaurador enfron-
touse a moi diversos traballos
desde a desmontaxe en Sobra-
do ata a montaxe do coro na
súa nova ubicación na igrexa

de San Martiño Pinario. Des-
montaxe e traslado a Santia-
go. A desmontaxe no mosteiro
de Sobrado realizouse previa
colocación de andamio refor-
zado pola parte interior do co-
ro. A desmontaxe foi basica-
mente manual, asistida por
medios mecánicos sen produ-
cir alteración algunha sobre as
pezas do cadeirado. Esporadi-
camente utilizáronse serras o
microtornos eléctricos que fa-
cilitaron a eliminación de ele-
mentos mecánicos non orixi-
narios. A desmontaxe foi coi-
dadosa e non se violentaron os
ensambles nin se forzaron as
pezas para desfacerse dos cra-
vos.
O traslado a Santiago foi reali-
zado en camións especiais co-
as pezas previamente embala-
das e protexidas, desde as
máis pequenas ata os sitiais
que se trasladaron cáseque
sen desmontar.
A desinsectación de todas as
pezas foi unha das primeiras
actuacións. Aplicouse un xel
ou líquido especial mediante
impregnación. Nas partes de
maior sección fíxose un inxec-
tado con presión controlada.

Os productos empregados son
específicos para os axentes xi-
lófagos e funxicidas que fan un
labor curativo e preventivo ó
mesmo tempo.
Restauración das pezas perdi-
das. Supuxo un proceso moi
laborioso. Houbo que tallar as
pezas perdidas e enxertar pe-
zas novas de madeira de casti-
ñeiro perfectamente secado e
estabilizado en todas aquelas
partes que perderan consis-
tencia por ataques de xilófagos
ou por influencia da humida-
de, sobre todo nas zonas en
contacto co chan e aquelas
que soportan esforzos físicos.
Aplicouse unha resina acrílica
mediante inxectado ata conse-
guir unha consistencia sufi-
ciente que garanta a súa dura-
bilidade e resistencia.
Limpeza físico-química e aca-
bado. Todos os elementos es-
cultóricos e estructurais foron
limpados de forma minuciosa
a fin de eliminar as abundantes
capas de diferentes productos
(petróleos, gomas, lacas, barni-
ces, ...) moi deteriorados e en-
negrecidos. Esta limpeza fíxose
mediante hisopos e bisturís.
Montaxe final. Na súa nova
ubicación, que é a parte supe-
rior da tribuna da igrexa de
San Martiño Pinario construí-
use unha estructura portante,
formada por vigas, pés derei-
tos, durmintes e pezas de
arriostrado de diferentes es-
cuadrías todo isto en madeira
de castiñeiro. Esta estructura
preparouse para recibir todas
as pezas do coro, servindo de
apoio e soporte.
Na estructura de castiñeiro fei-
ta na tribuna para o soporte do
cadeirado reprodúcese o seu
deseño e orde orixinario exis-
tente na catedral de Santiago.

O Director da empresa Atlas S.L. facili-

tou a información coa que se redactou

este artigo.
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Proceso de recuperación das partes máis deterioradas mediante enxertos con madeira
nova de castiñeiro.



OProtocolo de Kioto de
1992 constitúe o principal

instrumento internacional a
favor da loita contra o cambio
climático. Aínda que este ins-
trumento non entrou en vigor,
a Unión Europea xa iniciou os
trámites lexislativos para obri-
gar ós estados membros a
cumprir os obxectivos previs-
tos neste Protocolo, que pre-
tende reducir as emisións de
gases de efecto invernadoiro.
Neste contexto, o vindeiro mes
de outubro, o Consello de me-
dio ambiente deberá adoptar
formalmente unha Directiva
que modificará a actual Directi-
va 2003/87 pola que se estable-
ce un réxime para o comercio

de dereitos de emisión de gases
de efecto invernadoiro. En vir-
tude do novo texto lexislativo,
os proxectos no ámbito da silvi-
cultura quedarían excluidos da
xeración de créditos previstos
no Protocolo de Kioto.
En maio de 1992 adoptouse no
seo das Nacións Unidas o tex-
to da Convención Marco sobre
a loita contra o cambio climá-
tico. Posteriormente, en de-
cembro de 1997 reuníronse en
Kioto as partes da Convención
Marco sobre loita contra o
cambio climático. Neste en-
contro, as partes adoptaron o
denominado “Protocolo de
Kioto” que constitúe o princi-
pal instrumento internacional
a favor da loita contra o cam-
bio climático.
Para a entrada en vigor do Pro-
tocolo de Kioto é precisa a súa

ratificación por, alomenos,
cincuenta e cinco países e que
éstos sexan responsables do
55% das emisións de gases de
efecto invernadoiro produci-
das no ano 1990. O primeiro
dos requisitos cumpriuse so-
bradamente, xa que foi asina-
do por 186 partes contratantes,
entre elas a Unión Europea e
os estados membros. Hoxe en
día o número de ratificacións
ascende a 122. Non obstante,
as partes que ratificaron só re-
presentan o 44,2% das emi-
sións de gases. Polo tanto, a
súa entrada en vigor depende-
rá de que se alcance o límite do
55% das emisións. Pola súa
parte, a Unión Europea e os es-
tados membros ratificaron o
Protocolo en maio de 2002.
Aínda que o protocolo non en-
trou en vigor, a Unión Europea,
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Os montes na nova Directiva europea sobre

Comercio de emisións de
gases de efecto invernadoiro

María Jesús Garea Lodeiro
Técnica da Fundación Galicia-Europa

O Parlamento Europeo, a proposta da súa Comisión de medio
ambiente, deixa fóra do mercado de dereitos de emisión de gases de
efecto invernadoiro ós investimentos en creación de bosques 



polos motivos expostos, iniciou
en 1999 os traballos precisos
para responder ós compromi-
sos derivados do mesmo. Para
dar cumprimento a estas obri-
gas, a Unión Europea adoptou
en outubro de 2003 a Directiva
2003/87 pola que se establece
un réxime para o comercio de
dereitos de emisión de gases de
efecto invernadoiro na Comu-
nidade e pola que se modifica a
Directiva 96/61/CE do Conse-
llo. Con carácter simultáneo ó
trámite da aprobación desta
Directiva, en xullo de 2003, a
Comisión presentaba unha se-
gunda proposta que pretendía
modificar algúns aspectos da
actual Directiva 2003/87. Na
segunda proposta de Directiva
da Comisión Europea, e máis
concretamente no seu artigo 11
bis, apartado terceiro faise refe-
rencia ó seguinte:
Calquera RCE (reducción cer-
tificada das emisións, significa
unha unidade expedida de
conformidade co artigo 12 do
Protocolo de Kioto e as deci-
sións adoptadas con arreglo ó
mesmo) e ERU (unidade de re-
ducción das emisións, signifi-
ca unha unidade expedida de
conformidade co artigo 6 do
Protocolo de Kioto e as deci-
sións adoptadas con arreglo ó
mesmo) poderán converterse
para o seu uso no réxime co-
munitario excepto os obtidos
coas seguintes actividades de
proxectos:
a) Instalacións nucleares, de

conformidade co Protocolo
de Kioto e as decisións subse-
guintes con arreglo ó mesmo.

b) Emprego do chan, cambio
de utilización do chan e sil-
vicultura.

Esta proposta apróbase polo
procedemento de codecisión,
é dicir, a aprobación final do
texto require o consentemento
do Consello e do Parlamento
Europeo. Polo que se refire ó

Parlamento, nun primeiro mo-
mento, poideron constatarse
grandes discrepancias entre as
Comisións de industria e me-
dio ambiente. O debate plan-
texado no seo do Parlamento
era o seguinte:
A Comisión de medio ambien-
te do Parlamento Europeo ex-
cluía a silvicultura como acti-
vidade xeradora de créditos no
marco dos mecanismos flexi-
bles de Kioto. O texto aproba-
do pola Comisión de medio
ambiente reformaba o orixi-
nario da Comisión Europea
quedando da seguinte manei-

cirse que os proxectos de silvi-
cultura quedarían incluídos).
Como contraposición ó ante-
rior, o texto da Comisión de in-
dustria dicía o seguinte: Todos
os RCE e ERU poderán ser con-
vertidos para o seu uso no siste-
ma comunitario, de conformi-
dade co Protocolo de Kioto e
coas decisións ulteriores.
De modo parello, o Consello de
medio ambiente e o Parlamen-
to iniciaron negociacións para
definir o contido do texto final
da Directiva. Finalmente, am-
bas institucións alcanzaron un
acordo informal no que, entre
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O Parlamento Europeo non recoñece
os créditos que poidan xerarse da
utilización do chan, do cambio de

utilización do chan e da silvicultura ][
ra: Calquera RCE e ERU pode-
rán converterse para o seu uso
no réxime comunitario excepto
os obtidos coas seguintes acti-
vidades de proxectos:
a) Instalacións nucleares, de

conformidade co Protocolo
de Kioto e as decisións subse-
guintes adoptadas con arre-
glo ó mesmo.

b) Utilización do chan, cambio
de utilización do chan e sil-
vicultura.

c) Proxectos de producción hi-
droeléctrica (e pasa a descri-
bir unha serie de instala-
cións).

Pola súa parte, a Comisión de
industria do Parlamento Euro-
peo modificaba sustancial-
mente o artigo orixinario da
Comisión Europea e a Comi-
sión de medio ambiente do
Parlamento, o acceso ós meca-
nismos do proxecto só podería
limitarse ó previsto no Proto-
colo e nos acordos de Marra-
kech (polo tanto, parece dedu-

outras moitas cuestións, non
recoñecen os créditos que poi-
dan xerarse da utilización do
chan, do cambio de utilización
do chan e da silvicultura. Este
acordo foi referendado polo
Parlamento tras ser aprobado
nunha sesión plenaria. Dado o
consenso alcanzado polo Con-
sello e o Parlamento, para a
adopción final do texto só se re-
quire a aprobación formal por
parte do Consello de medio
ambiente prevista para o vin-
deiro mes de outubro.
Non obstante, hai que precisar
que no texto da Directiva hai
unha cláusula de revisión da
mesma. Esta revisión deberá
realizarse no ano 2006 á luz do
informe de avaliación sobre a
aplicación da Directiva. Neste
contexto, cabería un posterior
recoñecemento das activida-
des de silvicultura como xera-
doras de créditos no marco
dos nomeados mecanismos
de flexibilidade.
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Actividades de
formación da AFG

Curso de silvicultura do piñeiro bravo

na Estrada

O 5 e 6 de marzo tivo lugar un curso de silvicultura do piñei-
ro bravo (Pinus pinaster) impartido polos técnicos da AFG
Julio Ruiz e Braulio Molina. A sesión teórica tivo lugar no
Centro Comarcal de Tabeirós-Terra de Montes e a práctica
nos montes da parroquia de Toedo.

Coñecemento da Pseudotsuga:
viaxe ó norte da provincia de Lugo

O 24 e 25 de abril a AFG organizou unha viaxe
polo norte da provincia de Lugo na que participa-
ron cincuenta e catro silvicultores e membros de
comunidades de montes veciñais en man común
de toda Galicia.
Os participantes, en dúas xornadas primaverais,
tiveron a ocasión o sábado pola mañá de visitar os
enclaves españois máis occidentais de faias (Fagus
sylvatica) e máis as primeiras plantacións de
Pseudotsuga menziesii que se fixeron en Galicia
no concello da Fonsagrada. Estas plantacións
foron realizadas hai corenta anos polo Presidente
de Honor da AFG, Fernando Molina Rodríguez,
quen lle explicou ós participantes as súas princi-
pais características. Trátase dun ensaio de varias
procedencias de Pseudotsuga con sementes traí-
das de distintas comarcas de Oregón. As mellores
produccións presentan diámetros superiores ós 45
cm e alturas maiores de 30 m dando proba fide-
digna das posibilidades desta especie en Galicia.
Pola tarde o grupo desprazouse ata Trabada para
visitar a empresa Maderas Villapol onde, nunha
visita guiada da man de Daniel Villapol, tivemos a
oportunidade de coñecer o proceso de fabricación
da madeira de eucalipto laminada (Eucalyptus glo-
bulus) informándonos tamén do proceso de con-
centración parcelaria privada nos montes do con-
cello de Trabada.
Despois de pernoctar en Ribadeo, o domingo o
grupo visitou a sede da AFG en Cangas de Foz

onde ademais de presentarnos os traballos que alí
se están levando a cabo por parte do enxeñeiro
Jaime Barros, tivemos a oportunidade de asistir ás
explicacións do presidente da CMV de Cangas,
José Villar, sobre a xestión do monte desta comu-
nidade e as últimas infraestructuras construídas.
A visita da mañá concluíu cunha visita ó monte
Riobó, xestionado pola AFG, onde visitamos os
últimos traballos de repoboación entre os que
destaca unha parcela de Pseudotsuga de oito
anos de idade.
Pola tarde, despois da comida en Viveiro, visita-
mos o eucaliptal de Chavín.

Silvicultores da comarca da Estrada na clase prácti-
ca do curso sobre silvicultura do piñeiro bravo.

Visita á fábrica Maderas Villapol.

Os viaxeiros diante da oficina da AFG en Cangas de Foz.
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A Asociación Forestal de Galicia está participando como
socia en tres proxectos europeos do programa Interreg III
B xunto con outras institucións públicas e privadas de
varios países europeos.

■ Rede de zonas piloto para avaliación e segui-
mento de indicadores de xestión forestal sosti-
ble dos bosques do sur de Europa. FORSEE

Este proxecto foi aprobado en novembro de 2003 e lidé-
rao o Instituto Europeo do Bosque Cultivado (IEBC).
Obxectivos do proxecto: ensaiar nos distintos ecosis-
temas forestais que hai no sur de Europa indicadores de
xestión forestal sostible. En Galicia vanse ensaiar espe-
cialmente os indicadores relacionados coa acumulación
de biomasa, o estado nutricional do solo, a sanidade e
biodiversidade en parcelas de Pinus pinaster, Eucalyptus
globulus e Pinus radiata.
Duración: 3 anos.
Importe do proxecto AFG: 23.400 €. Subvención apro-
bada: 16.000 €.
Socios do proxecto: En Galicia a coordinación do pro-
yecto leváa a Escola Politécnica Superior de Lugo.
Participa tamén a Consellería de Medio Ambiente e a
Asociación Forestal de Galicia. Fóra de Galicia hai 25
socios: asociacións de propietarios forestais da USSE, uni-
versidades, centros de investigación e administracións
forestais de nove rexións do sur de Europa.
■ Avaliación das potencialidades dos recursos

renovables: Atlas dos residuos forestais e apli-
cacións da biomasa dentro do espazo atlántico.
BIORREG-FLORESTA

Este proxecto foi aprobado en marzo de 2004 e lidérao
a Deputación Provincial de Ávila.
Obxectivos do proxecto: avaliar as existencias de bio-
masa forestal procedente de operacións silvícolas e de

restos de corta nas áreas forestais de maior actividade
nas rexións participantes.
Duración: 2 anos.
Importe do proxecto AFG: 195.000 €. Subvención
aprobada: 112.300 €.
Socios do proxecto:
España: Excma. Deputación de Ávila, Concello de Navas
del Marqués (Ávila), Asociación Forestal de Galicia (AFG)
e Asociación Monte-Industria.
Portugal: Cámara Municipal de Ponte de Lima, Cámara
Municipal de Ponte da Barca, Asociación de Productores
Forestais de Setúbal (AFLOPS) e Centro da Biomasa para
a Enerxía (CBE).
Irlanda: Mayo Energy Agency.
Reino Unido: Severn Energy Agency.
■ Cultivos enerxéticos no espazo atlántico: oportu-

nidades de implementación en gran escala
Este proxecto foi aprobado en marzo de 2004 e lidérao
o Instituto Superior de Agronomía de Lisboa.
Obxectivos do proxecto: Experimentación de cultivos
enerxéticos (Cynara cardunculus, Arundo donax e
Sorghum bicolor) en diferentes terreos. Comparación de
resultados. Análise integrado de viabilidade.
Duración: 3 anos.
Importe do proxecto AFG: 116.600 €. Subvención
aprobada: 66.600 €.
Socios do proxecto:
España: Asociación Forestal de Galicia (AFG).
Portugal: Instituto Superior de Agronomía (ISA),
Universidade de Évora, Asociación de Productores
Forestais de Setúbal (AFLOPS) e Instituto Nacional de
Enxeñería Industrial e Tecnolóxica de Portugal (INETI).
Reino Unido: Instituto de Investigación Agraria e Medio
Ambiente de Gales.
Irlanda: Mid-Sud Roscomonn Ltda.

A AFG participa en tres proxectos 
europeos de cooperación

FOREXPO faise
itinerante
A maior feira de silvicultura do sur de
Europa, que se celebra cada dous anos
nos alrededores de Burdeos (Francia)
faise a partir de agora itinerante.
A vindeira edición de 2006 celebrarase
en Bilbao coincidindo coa celebración
dun congreso mundial do bosque culti-
vado, en 2008 volverá a Aquitania e en
2010 está previsto que se celebre en
Galicia. A USSE será nestas edicións a
organizadora principal apoiándose nas
estructuras locais.

Visita a Galicia de 
silvicultores portugueses
O 17 e 18 de xuño un grupo de silvicultores da Associaçao
dos Produtores Florestais de Alvelos Muradal visitou a sede
da Asociación Forestal de Galicia. O motivo da súa visita
era coñecer áreas forestais recuperadas despois dun
incendio xa que no concello de Oleiros (no centro de
Portugal) de onde procedían, no verán de 2003 ardeu o
75% dos montes (22.200 ha).
O grupo, despois de visitar unha agrupación de propieta-
rios forestais no concello de Vimianzo no que se fixeron
repoboacións agrupadas de Pinus pinaster, acercouse a
Santiago para coñecer o funcionamento da Asociación
Forestal de Galicia.
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Deslindes
en montes veciñais

Co obxectivo de satisfacer unha das demandas
máis solicitadas polas comunidades de montes
veciñais en man común, a Asociación Forestal de
Galicia ven de realizar, en convenio coa
Consellería de Medio Ambiente, unha serie de
traballos topográficos de deslinde que axudarán a
moitas comunidades de montes a resolver defini-
tivamente un problema que se ven arrastrando
desde que os montes pasaron a mans das comu-
nidades. Sendo os montes veciñais unha forma de
propiedade privada pódese realizar este traballo
de deslinde acolléndose ó Código Civil (TÍTULO III.
Artigos 384-387).
Os técnicos da oficina da AFG en Xinzo
(Ponteareas) realizaron no que vai de ano 10 des-
lindes amistosos entre montes veciñais en man
común, obtendo un total de 15 km de liña des-
lindada e solucionando así a demanda de vinte
comunidades de montes. A zona de actuación
principal para a realización destes traballos foi o
sur de Pontevedra.

Medios técnicos
Para levar a cabo o traballo de campo empregou-
se un receptor GPS con corrección diferencial
post-proceso. Este sistema permítenos elaborar
un plano fiable (con erros inferiores a 50 cm) de
forma moito máis económica e rápida ca outros
sistemas de topografía (estación total, teodolito).
É por isto que consideramos que o sistema GPS é
un sistema idóneo que aforra custos de persoal e
tempo investido na toma de datos no campo.
Para a realización do traballo de campo é reco-
mendable que cada unha das comunidades que
solicitan o deslinde aporte a documentación his-
tórica que posúa, así como calquera argumenta-
ción que estime oportuno facer constar ante o
gabinete técnico da AFG encargado dese traballo.
Unha vez vista toda a documentación, realízase
unha visita ó monte e tómanse in situ os puntos
que servirán para elaborar o límite definitivo entre
as comunidades solicitantes. Todas as incidencias
deste proceso (ubicación e descrición dos puntos
e das distancias, nomenclatura dos lugares e das
persoas que participan neste deslinde) son recolli-
das nunha Acta de Deslinde que será asinada por
cada un dos presentes. Por parte de cada unha

das comunidades asinarán un ou dous represen-
tantes e por parte da AFG un enxeñeiro e un téc-
nico operador de GPS.

Tramitación
Elaborado xa o plano topográfico desta liña de
deslinde, cada unha das xuntas rectoras levará á
asemblea da súa comunidade unha copia deste
xunto coa Acta de Deslinde, onde será ratificada
polos veciños comuneiros. É recomendable proto-
colarizar este acordo de deslinde ante notario. A
partir de aí, entregaráselle á Consellería de Medio
Ambiente un orixinal desta Acta, así como copia
do plano e certificado de ter sido aprobado por
ámbalas dúas comunidades de montes nas res-
pectivas asembleas. 
Ata o de agora, a valoración das comunidades
implicadas nestes traballos está sendo moi positiva,
motivo polo que a Asociación Forestal de Galicia
tentará impulsar este servizo entre todas aquelas
comunidades que estén dispostas a chegar á reso-
lución amistosa dun problema que en moitos casos
chega a enemistar parroquias veciñas.



n
o

tic
ia

s b
re

ve
s

272º trimestre 2004 |

O Concello de Monforte de Lemos e a Asociación Forestal de
Galicia chegaron a un acordo para prestarlle servizos de aseso-
ramento e asistencia técnica ós propietarios particulares e ás
comunidades de montes veciñais en man común da comarca
de Lemos.
Mediante este acordo o concello de Monforte cede un local para
que os técnicos AFG poidan atender ós silvicultores da comarca
de Lemos todos os primeiros e terceiros martes de cada mes.
A presentación deste novo servizo tivo lugar o pasado 16 de xuño
a cargo do alcalde de Monforte de Lemos Severino Rodríguez
Díaz e do presidente da AFG, Xosé Represas Giráldez. O acto con-
tou coa presenza dun nutrido grupo de propietarios forestais e
membros das xuntas rectoras das comunidades de montes veci-
ñais en man común do sur de Lugo e tivo unha ampla repercu-
sión nos medios de comunicación da comarca.

Constitúese en Bruxelas o Grupo Consultivo
Bosques e Cortiza da Unión Europea

O pasado 14 de xuño foi constituído en Bruxelas
o Grupo Consultivo Bosques e Cortiza da Unión
Europea. Este organismo, dependente da
Dirección Xeral de Agricultura da UE, agrupa
representantes das principais organizacións fores-
tais de ámbito europeo. O Grupo está formado
por corenta e cinco expertos dos que vinteoito
representan ós productores forestais de todos os
países de Europa, once á industria forestal e cinco
ás organizacións ecoloxistas.
En representación dos propietarios forestais foi
nomeado como membro deste Grupo Consultivo
o Director da Asociación Forestal de Galicia,
Francisco Dans del Valle. A súa candidatura foi
proposta pola Confederación de Silvicultores de
España, COSE e a Confederación Europea de
Propietarios Forestais, CEPF.
Na mesma sesión Esa Härmälä foi elixido
Presidente deste Comité. O Sr. Härmälä é tamén
Presidente do CEPF e da Asociación de Propietarios
Forestais de Finlandia.
O Grupo Consultivo Bosques e Cortiza fixouse
como misión inmediata transmitir á Comisión
Europea a súa opinión sobre varios documentos
que van resultar decisivos para o futuro inmedia-
to dos bosques europeos:
Estratexia Forestal Europea. Documento elabo-
rado pola Comisión Europea na que se efectúa un

diagnóstico da situación forestal en Europa e
plantexa liñas estratéxicas en materia de política
forestal e de desenvolvemento do sector. O
emprego da biomasa, a certificación forestal, a
promoción da utilización da madeira, o papel dos
montes no cambio climático e a influencia dos
bosques no desenvolvemento do medio rural son
aspectos que terán un especial tratamento na
nova estratexia.
Regulamento de Desenvolvemento Rural. Esta
normativa europea vai albergar todas as axudas ás
que poderán acceder os agricultores e propietarios
forestais a partir de 2006. Este novo Regulamento
vai a substituír e concentrar toda a normativa de
axudas existente en materia de agricultura e silvi-
cultura na Unión Europea. Dentro do ámbito
forestal plantéxanse varias perspectivas que van a
ser obxecto de análise por este Grupo Consultivo.
Pola súa parte, a Comisión Europea aceptou a
solicitude dos propietarios forestais para constitu-
ír un grupo de traballo sobre incendios forestais
que nun prazo dun ano deberá pronunciarse
sobre as medidas específicas a poñer en marcha
para diminuír o risco de incendios forestais nos
países máis afectados. Tamén se pretende consti-
tuír un fondo europeo destinado a sufragar os
gastos causados polas catástrofes naturais nos
bosques europeos.

A AFG inicia a súa actividade
na Comarca de Lemos

Acto de presentación dos servizos a AFG
en Monforte. De esquerda a dereita, Julio
Ruiz enxeñeiro da AFG, Severino
Rodríguez, alcalde de Monforte e Xosé
Represas, presidente da AFG.
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Por iniciativa da Unión de Silvicultores do Sur de
Europa e co apoio do Goberno do País Vasco, o
pasado 23 de xuño reuníronse en Bilbao repre-
sentantes das organizacións de propietarios
forestais agrupadas na USSE e representantes
das administracións públicas do sur de Europa
para preparar un programa común para o
fomento da utilización da madeira entre os con-
sumidores.
O Goberno vasco foi o anfitrión desta reunión, á
que asistiu en representación da Asociación
Forestal de Galicia o vicepresidente de relacións
institucionais, Francisco Fernández de Ana. No
transcurso da reunión analizáronse os resultados
dunha enquisa realizada pola Comisión Europea
que pon de manifesto o descoñecemento do con-
sumidor europeo sobre a silvicultura e xestión de
bosques. A opinión pública europea considera a

madeira como un material de alto valor pero ve á
industria transformadora como pouco innovado-
ra e con pouca capacidade de postos de traballo.
O consumo de madeira non medra de forma
paralela ó aumento de producción nas áreas
atlánticas do sur de Europa nas que se sofre unha
forte competencia da madeira chegada dos paí-
ses do leste e do mercado americano.
Todos os participantes na reunión, productores
forestais e gobernos rexionais, comparten a
necesidade de traballar en conxunto para impul-
sar o consumo das nosas madeiras. Decidiuse
elaborar un programa de I+D destinado a difun-
dir os productos de madeira propios de cada
rexión e constituír unha mesa de productos
forestais coa participación dos productores, a
industria e os representantes das administra-
cións para lanzar este programa.

O pasado mes de abril chegou á factoría de Ence en
Huelva o primeiro barco cargado con 40.000 toneladas
de estelas de madeira de eucalipto procedentes de
Uruguai. Este primeiro cargamento procedente da filial de
Ence en M´Bopicuá, foi cualificado polo presidente uru-
guaio como “o feito histórico máis importante nos últi-
mos setenta anos”.
Para os productores de eucalipto galegos este é un novo
asunto de preocupación. Entendemos que o eucalipto de
Uruguai debería transformarse alí.
O retraso na construcción dunha fábrica de pasta de
papel en Uruguai, ou quizais a anulación deste proxecto,
pode supoñer un desastre para os productores de euca-
lipto en España. De non construirse esta fábrica a madei-
ra de eucalipto propiedade de Ence en Uruguai supoñería
unha dura competencia para os productores galegos.

Os propietarios forestais e a administración
acordan promocionar o uso da madeira 
no sur de Europa

Chega a España o primeiro
cargamento de madeira de
eucalipto procedente da
nova terminal de carga de
Ence en Uruguai

Exemplo nefasto de podas en cedros no
campus universario de Santiago
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Axudas para sufragar danos producidos
polo lobo
O 5 de marzo de 2004 publicouse a Orde do 5
de marzo de 2004 pola que se establecen axu-
das económicas para paliar os danos producidos
polo lobo.
Esta orde ten por obxecto establecer unha liña de
axudas a favor dos gandeiros afectados polos ata-
ques do lobo ás reses saneadas das especies bovi-
na, ovina e caprina.

Declaración de espazos de especial
protección
O 12 de abril publicouse o Decreto 72/2004, do 2
de abril, polo que se declaran determinados espa-
zos como Zonas de Especial Protección dos
Valores Naturais. O 16 de abril publicouse unha
corrección de erros do nomeado Decreto.
Decláranse como zonas de especial protección as
zonas propostas como Lugares de Importancia
Comunitaria para formar parte da rede Natura
2000 e os lugares declarados como Zona de
Especial Protección para as Aves consonte a
Directiva 74/409/CEE, relativa á conservación das
aves silvestres.

Estructura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente
O 4 de xuño de 2004 publicouse o Decreto
106/2004, do 27 de maio, polo que se establece
a estructura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente. O 9 de xuño publicouse unha correc-
ción de erros deste Decreto.

Regulación dos humidais protexidos
O 7 de xuño de 2004 publicouse o Decreto
110/2004, do 27 de maio, polo que se regulan os
humidais protexidos.
O obxecto deste decreto é establecer as estipula-
cións que rexerán a protección dos humidais
galegos.
A declaración dos humidais protexidos será inicia-
da pola Consellería de Medio Ambiente. Non
obstante os interesados poderán solicitar da
Consellería de Medio Ambiente a declaración de
humidais protexidos, que deberá materializarse a
través dunha memoria técnica onde se describan
os criterios que xustifiquen a súa proposta, tipos
de medios, hábitats, especies que albergan, así
como estado de conservación, localización, etc.
Quedan declarados como humidais protexidos: a
ría de Ribadeo, a ría de Ortigueira e Ladrido, a
lagoa e o areal de Valdoviño, o complexo das
praias, lagoa e duna de Corrubedo e o complexo
intermareal Umia-O Grove-A Lanzada.

Épocas hábiles de caza
O 5 de xullo de 2004 publicouse a Orde do 21 de
xuño de 2004 pola que se determinan as épocas
hábiles de caza durante a temporada 2004-2005.
Esta orde de vedas regula os períodos hábiles de
caza, as especies sobre as que se poderán exercer,
os métodos autorizados para a súa práctica e as
limitacións xerais ou particulares que afectarán o
exercicio da actividade cinexética no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia durante a
temporada 2004-2005.
O período hábil para exercer a caza, válido con
alcance xeral, será comprendido entre os días 17
de outubro de 2004 e o 6 de xaneiro de 2005,
ambos inclusive, coas excepcións para cada espe-
cie que se sinalan.
Considéranse períodos hábiles para a caza menor
os xoves, domingos e festivos de carácter estatal
ou autonómico. Para caza maior serano os mes-
mos días coas excepcións que aparecen na orde.
Con carácter xeral prohíbese o exercicio da caza
de aves durante a época de celo, reproducción e
crianza salvo autorización expresa da Dirección
Xeral de Conservación da Natureza.
Queda prohibido o exercicio da caza durante esta
temporada naquelas superficies afectadas por
incendios dunha extensión superior a unha hec-
tárea que ardesen hai menos de dous anos da
apertura da temporada de caza.

Rexistro Galego de Materiais de Base para a
Producción de Materias Forestais de
Producción
O 6 de xullo publicouse o Decreto 135/2004, do
17 de xuño, polo que se crea o Rexistro Galego
de Materiais de Base para a Producción de
Materiais Forestais de Reproducción.
Neste rexistro inscribiranse os materiais de base
para a producción de materiais forestais de repro-
ducción das categorías identificado, selecciona-
do, cualificado e controlado, segundo o disposto
no artigo 21) do Real decreto 289/2003, das
especies forestais e dos seus híbridos artificiais
que se relacionan nos anexos II e III cando se pro-
duzan en Galicia, e sexan autorizados para o
efecto pola Dirección Xeral de Montes e
Industrias Forestais, segundo o disposto no artigo
3 deste decreto, e a partir dos que se vaian obter
froitos, sementes, partes de planta e plantas que
se destinen á silvicultura.
O contido do rexistro terá carácter público e o
seu contido será difundido adecuadamente co
fin de facilitar o seu coñecemento a toda a socie-
dade en xeral e de modo específico aos axentes
do sector forestal.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
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Autor: Casares Long, J. J. et al.
Edita: Xunta de Galicia, Santiago de Compostela,
2003.

Os estudos referidos ó Medio Ambiente cada vez teñen
unha maior importancia entre os relativos á natureza.
Galicia, país eminentemente “verde” non podía quedar
ó marxe desta corrente. O estudo que agora se presen-
ta recalca este feito, ó tempo que tenta facer compati-
ble a mellora da calidade de vida das persoas co coida-
do do contorno. As reflexións vertidas nestas páxinas
inciden precisamente neste aspecto: son reflexións que
poñen o punto de inflexión no coidado dos bosques ou
dos ríos. En definitiva, do territorio que os nosos anter-
gos nos legaron e que nós temos o compromiso moral
de transmitirllo ás xeracións futuras.

Reflexións sobre 

o medio ambiente

en Galicia

Autor: Lage Picos, X. A.
Edita: Servicio de Publicacións da Universidade
de Vigo, Vigo, 2003.

Xesús Lage preséntanos nesta obra a importan-
cia que o monte tivo e ten na cultura e na socie-
dade galega, xuntando no seu estudo conceptos
propios da socioloxía que el emprega á hora de
estudar a cultura forestal en Galicia. Este traba-
llo é froito da súa tese de doutorado que agora
preséntase en formato libro. A unión de estudos
de socioloxía e monte en Galicia, patente desde
1985 —como moi ben nos indica Pérez Vilariño
no prólogo— é unha das mellores probas do
vencello existente entre o monte e o pobo; é a
cultura da terra a que emerxe nesta simbiose.
Isto, e moitas máis reflexións son as que pode-
mos atopar na obra de Lage Picos.

Bosques, sociedad

y cultura forestal

en Galicia

Autor: López Pérez, J. et al.
Edita: Asociación Forestal de Galicia, Santiago
de Compostela, 2004.

Tras celebrarse as Xornadas Internacionais de
Montes e Enerxías renovables, a AFG ven de sacar
á luz as comunicacións e ponencias que os dife-
rentes especialistas no tema expuxeron en novem-
bro de 2002 no Pazo de Congresos de Santiago.
Hai que ter en conta que o desenvolvemento de
fontes de enerxía renovable cobra cada día máis
importancia e a súa relación cos montes é indiscu-
tible. É por isto que se levou a cabo esta xuntanza,
tratando diferentes aspectos referidos á enerxía
eólica, solar ou á biomasa desde o punto de vista
dos propietarios forestais, da industria, da sociolo-
xía, da silvicultura, etc. Unha aproximación multi-
focal para as enerxías alternativas.

Montes y energías

renovables.Ponencias

y comunicaciones

Autor: Dieguez Aranda, U. et al.
Edita: Fundación Conde del Valle de
Salazar/Mundi-prensa, Barcelona, 2003.

Ó longo de oito capítulos trata da parte da cien-
cia forestal dedicada á medición das dimensións
e idade das árbores individuais, ó estudo da súa
forma e a determinación do seu volume e crece-
mento. Descríbense os sistemas de medición, a
simboloxía utilizada no campo forestal e achega
un estudio completo de diámetros, volume, cre-
cemento, copa ou espesor.
Con este traballo téntase cubrir un importante
valeiro na bibliografía relacionada coa dendrolo-
xía e a dasometría, constituíndo tamén un perfec-
to manual para os estudantes de ciencias forestais.

Dendometría



n
o

vid
a

d
e

s b
ib

lio
g

rá
fic

a
s

312º trimestre 2004 |

Autor: Ruano Martínez, J. R.
Edita: Mundi-prensa, Barcelona, 2003.

O autor achéganos nesta obra ós diferentes traba-
llos que se levan a cabo nun viveiro forestal, tanto
a producción de planta como ó seu coidado e a
posterior venda. Tamén nos amosa as claves para
poñer en funcionamento un, mediante unha rela-
ción exhaustiva dos estudos preliminares que son
necesarios para un óptimo funcionamento. Así
mesmo, dá as pautas para o coidado de enxertos e
sementes, explica que adubos e terras son mellores
e cales son as enfermidades que poden sufrir.

Viveros forestales.

Manual de cultivo

y proyectos

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

Autor: Peraza, F. e Peraza, J. E.
Edita: Aitim, Madrid, 2003.

Os taboleiros estructurais e con mellores presta-
cións ó lume deben sinalarse de xeito obrigato-
rio con CE desde abril de 2004. É, xa que logo, un
marcado que aparecerá invariablemente nestes
materiais dentro da Unión Europea. Este libro
recolle os procedementos que deben seguir as
empresas para cumprir con estas esixencias.

El marcado CE

para tableros 

y casas de madera

Autor: Fernández Golfín, J.I et al.
Edita: Aitim, Madrid, 2003.

Este estudo vai destinado ós serradoiros que clasi-
fican o seu producto e tamén ós directores de obra
e usuarios que queren comprobar que o material
que utilizan é acorde coa normativa. O manual
xunta rigor ensaístico e sinxeleza á hora de ser lido
e contén multitude de fotografías e debuxos.

Manual de

clasificación de

madera

Autor: Muñoz López, C. et al.
Edita: Mundi-Prensa, Barcelona, 2003.

Para a mellora e conservación do medio natural o
estado de saúde do monte adquire cada vez unha
maior importancia. Precisamente sobre esta pro-
blemática trata o presente estudo, que dun xeito
ameno móstranos as diferentes pragas e enfermi-
dades que atacan as masas arbóreas freando o
normal funcionamento dos ecosistemas naturais.

Sanidad Forestal.
Guia en imágenes de plagas,

enfermedades y otros agentes

presentes en los montes
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Reunión sobre o anteproxecto da Lei de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Braulio
Molina (13 de febreiro).

Reunión para a organización da Entidade Solicitante
PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (17 de febreiro).

Reunión sobre o anteproxecto da Lei de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiu Braulio Molina (18 de febreiro).

Presentación do Cluster do moble en Santiago. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (20 de febreiro).

Directorio de USSE en Bilbao. Asistiu Francisco Fernández
de Ana (26 de febreiro).

Reunión da Confederación de Organizacións de
Propietarios Agrarios (COPA) en Bruxelas. Asistiu en
representación de COSE Francisco Dans (1 de marzo).

Reunión do Grupo Consultivo Bosque e Cortiza da
UE en Bruxelas. Asistiu en representación de COSE
Francisco Dans (1 de marzo).

Curso de silvicultura do piñeiro bravo na Estrada.
Impartiron o curso Braulio Molina e Julio Ruiz (5 e 6 de
marzo).

Xornada técnica sobre a aplicación de cinzas en
plantacións forestais en Parga (Lugo). Asistiron Enrique
García e Jaime Barros (9 de marzo).

Misión técnica a Austria para coñecer o desenvolve-
mento da utilización de biomasa forestal. Asistiron Xosé
Represas, Fernando Molina e Francisco Dans (8, 9 e 10 de
marzo).

Reunión de preparación da posta en marcha da
Entidade Solicitante PEFC en Santiago. Asistiu Braulio
Molina (10 de marzo).

Reunión con propietarios forestais de Mesía sobre
ordenanzas municipais. Asistiu Francisco Dans (12 de
marzo).

Reunión sobre o anteproxecto de Lei de Montes
de Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Dans e Braulio
Molina (18 de marzo).

Presentación da USSE na Escola Politécnica Superior de
Lugo. Asistiu Francisco Dans (23 de marzo).

Reunión preparatoria dos estatutos da Entidade
Solicitante PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (24
de marzo).

Reunión do proxecto Biorreg-Floresta en Miranda
do Corvo (Portugal). Asistiron Francisco Dans e Julio Ruiz
(26 de marzo).

participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión preparatoria dos estatutos da Entidade
Solicitante PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (2
de abril).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago
de Compostela (5 de abril).

Reunión do proxecto Biorreg-Floresta en Ávila.
Asistiu Julio Ruiz (14 de abril).

Reunión para a revisión da Orde de Aproveitamentos
en Santiago. Asistiu Braulio Molina (16 de abril).

Debate sobre incendios forestais na televisión de
Monforte de Lemos. Asistiu José Luis Campos (21 de abril).

Reunión con asociacións do sector forestal para a
preparación de alegacións á Lei do Solo en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (21 de abril).

Viaxe dos socios da AFG ó norte da provincia de Lugo
(24 e 25 de abril).

Reunión do proxecto europeo de cooperación
sobre cultivos enerxéticos en Lisboa. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (26 de abril).

Reunión sobre a modificación da Lei do Solo co
Director Xeral de Urbanismo en Santiago. Asistiu Braulio
Molina (5 de maio).

Reunión do Comité Galego de Defensa contra
Incendios Forestais en Santiago. Asistiu Xosé Represas
(12 de maio).

Asemblea Xeral da AFG en Arzúa (15 de maio).

Reunión coa directiva de Forestis (Asociación Forestal
de Portugal) en Valença do Miño. Asistiron Xosé Represas,
Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans (24 de maio).

Presentación do Plan Estratéxico para o
Cooperativismo en Santiago. Asistiu Francisco Dans (27
de maio).

Reunión do proxecto Biorreg-Floresta en Miranda
do Corvo (Portugal). Asistiu Julio Ruiz (27 e 28 de maio).

Asemblea Xeral de COSE en Madrid. Asistiu Francisco
Dans (3 de xuño).

Reunión do Directorio de USSE en Madrid. Asistiu
Francisco Dans (3 de xuño).

Xornadas técnicas de preparación de proxectos do
programa europeo Interreg III B SUDOE en
Santander. Asistiron Francisco Dans e Fernando Molina (8
e 9 de xuño).

Reunión para a constitución da Entidade Solicitante
PEFC en Santiago. Asistiron Xosé Represas e Braulio Molina
(9 de xuño).
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Asemblea Xeral da Asociación Galega Promotora
da Certificación Forestal en Santiago. Asistiron Xosé
Represas e Braulio Molina (9 de xuño).

Reunión do Anteproxecto de Lei de Montes de
Galicia en Santiago. Asistiu Francisco Dans (10 de xuño).

Reunión da Confederación de Organizacións de
Propietarios Agrarios (COPA) en Bruxelas. Asistiu en
representación de COSE Francisco Dans (14 de xuño).

Reunión do Comité Consultivo da UE Bosque e
Cortiza en Bruxelas. Asistiu en representación de COSE
Francisco Dans (14 de xuño).

Presentación da Asociación Forestal de Galicia en
Monforte de Lemos para inicio de actividades.
Asistiron: Xosé Represas, Julio Ruiz, Rafael Abuín, José Luis
Díaz e Sonsoles López (16 de xuño).

Reunión de ADRICONPA, Asociación que xestiona o
Leader Plus das comarcas do Condado-Paradanta. Asistiu
Xosé Represas, membro da xunta directiva desta asocia-
ción en representación da mesa sectorial de montes e
medio ambiente (17 de xuño).

Reunión do Grupo de Traballo do PEFC Galicia.
Asistiu Braulio Molina (17 de xuño).

participación da AFG en actos de interese forestal
Visita de propietarios forestais da Associaçao dos
Produtores Florestais de Alvelos e Muradal (Portugal) a
Santiago. Recibiron ó grupo Francisco Dans e Cristina
Verde (18 de xuño).

Celebración do XXV aniversario da declaración do
monte veciñal de Xinzo (Ponteareas). Asistiron
Fernando Molina Rodríguez, Xosé Represas, Francisco
Dans e Julio Ruiz (19 de xuño).

Presentación do Sistema de Certificación PEFC
rexional do País Vasco en Bilbao. Asistiu Francisco
Fernández de Ana (23 de xuño).

Presentación dun plan de comunicación co obxecti-
vo de aumentar o consumo de madeira no sur de Europa
e da creación dun programa común de investigación fores-
tal dentro da USSE en Bilbao. Asistiu Francisco Fernández
de Ana (23 de xuño).

Presentación dos resultados do estudio para a ela-
boración do Plan Estratéxico de Innovación de
Galicia 2010 (PEIGA) por parte da Consellería de
Innovación, Industria e Comercio en Vigo. Asistiu Xosé
Represas (25 de xuño).

cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

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

21 e 22 de outubro de 2004
Primeiras xornadas nacionais da Pseudotsuga. Tulle,
Francia.
Xornadas monográficas dedicadas á Pseudotsuga: silvicul-
tura, características da madeira, destinos industriais, pers-
pectivas de mercado, etc.
Organiza: France Douglas.
Máis información: Tel.: 05 55 10 07 42, Fax: 05 55 10 07 49 e

www.francedouglas.com

27 e 28 de outubro de 2004
Conferencia STODAFOR. Schluchsee, Alemania.
Reunión de clausura do proxecto europeo STODAFOR.
Xestión de danos nos montes producidos por tormentas.
Cortas e conservación de madeira.
Organiza: Instituto de investigación forestal de Baden-
Wuerttemberg.
Máis información: Tel.: 49 0761 4018 238, Fax: 49 0761 4018 333 e

www.fva.de/termine

11-13 de novembro de 2004
Madertec. Bilbao.
Terceiro salón da madeira.
Organiza: Feira Internacional de Bilbao.
Máis información: Tel.: 94 428 54 00, Fax: 94 442 42 22 e

www.feriadebilbao.com/madertec

26-30 de setembro de 2005
IV Congreso Forestal Español. Zaragoza.
Congreso nacional baixo o lema “A ciencia forestal: res-
postas para a sostibilidade”.
Organiza: Sociedade Española de Ciencias Forestais.
Máis información: Tel.: 91 347 68 77, Fax: 91 347 68 83 e 

www.secforestales.org/marcos.htm
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Evolución dos prezos da
madeira en Galicia

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
€/3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

j u l i o  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 40 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 51 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 60 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 95 €/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 44 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 57 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 66 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 53 €/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 26 €/m3 c/c

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

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 40 €/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 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 78 €/m3 c/c
Chapa plana 118 €/m3 c/c

Desenrollo 57 €/m3 c/c
Chapa plana 105 €/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

OFICINA DA AFG 

EN MONFORTE DE LEMOS

Asistencia técnica da Asociación Forestal de Galicia ós

silvicultores e comunidades de montes veciñais en man común

da comarca de Lemos

❚ Asesoramento ós propietarios de montes

❚ Organización das comunidades de montes
veciñais en man común e das xuntas rectoras
das mesmas

❚ Leis e normas que afectan os montes veciñais

❚ Deslindes de montes

❚ Valoración e comercialización de madeira

❚ Relacións coa Administración: convenios e
consorcios

❚ Xestión de montes

❚ Proxectos de ordenación

❚ Planos técnicos de xestión

Edificio Multiusos, oficina nº 2 

(Ronda Urbana Emilia Casas, s/n)

Primeiro e terceiro martes de cada mes 

de 10 a 14 horas
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USSE: política de desenvolvemento rural

Os bosques e o mercado de emisións

A AFG na comarca de Lemos

unha empresa da AFG ó servicio dos seus socios

Enxeñería forestal

> Proxectos de ordenación e planos técnicos de xestión do monte

> Repoboacións

> Tratamentos silvícolas e tratamentos contra pragas e

enfermidades forestais

> Elaboración de planos e cartografía de montes e parcelas

> Camiños e infraestructuras forestais

Xestión de montes

Enerxías renovables

> Aproveitamento de biomasa forestal, enerxía eólica e enerxía

fotovoltaica

Comercio da madeira

> Venda da madeira dos socios da AFG

> Organización de poxas de madeira

Rúa do Vilar, 33 -1º | 15705 Santiago de Compostela | Telf.: 981 564 011 | Fax: 981 563 379

USSE: política de desenvolvemento rural

Os bosques e o mercado de emisións

A AFG na comarca de Lemos


