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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

marzo  2005

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 34 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 48 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 56 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 85 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 18 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 40 €/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 42 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 55 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 64 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 55 €/m3 c/c

según usos 83 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

ACACIA NEGRA

ALISO

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel o tablero 28 €/m3 c/c
45 €/m3 s/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 37 €/m3 c/c
55 €/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 64 €/m3 c/c
Chapa plana 98 €/m3 c/c

Desenrollo 45 €/m3 c/c
Chapa plana 75 €/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 71 €/m3 c/c
Chapa plana 108 €/m3 c/c

Desenrollo 55 €/m3 c/c
Chapa plana 85 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

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

Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG

ø diámetro c/c con corteza s/c sin corteza
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lO sector forestal galego cumpre, no seu conxunto, un importante papel

na economía da nosa sociedade; este sector, que hoxe acada un segun-

do posto nas exportacións e se converte no medio de vida dunha

importante parte da nosa poboación traballadora, aínda mantén unha feble pre-

senza nos medios de comunicación. Temáticas como o prezo da madeira, o futuro

de ENCE, os parques eólicos, as expropiacións, fan que xa comecen a agromar na

prensa e fan que medre o interese polos asuntos que afectan aos produtores fores-

tais e ás industrias transformadoras.

É ben sabido que nas sociedades democráticas as reclamacións ou demandas dos

cidadáns son as que moven os gobernantes. Estas demandas atraen a atención dos

políticos ou non, dependendo tanto da cantidade de persoas representadas como

da forma en que defendan a súa reclamación.

Os propietarios forestais somos de seu xente tranquila, que foxe das liortas e do

protagonismo, andamos espallados polo territorio baixo as árbores e isto fai que os

nosos problemas non preocupen moito aos poderes públicos e aínda menos aos

lexisladores parlamentarios ao longo das lexislaturas. Como andamos en vésperas

de eleccións autonómicas sería bo que os diferentes partidos políticos saiban da

importancia social e económica deste sector e que entendan que as familias de

propietarios de montes con actividade nos mesmos pode que superemos as

250.000 en Galicia; estas familias non sempre dependen basicamente deste recur-

so, pero son amantes da natureza, dos seus predios e do patrimonio familiar, polo

que lle dedican tempo e cartos a conservalos xustificando en moitos casos rendibi-

lidades moi dubidosas, mais converténdose de feito en coidadores do medio natu-

ral que é un ben común cada día máis aprezado nas sociedades avanzadas.

Desde hai 18 anos un dos eidos da actividade social que máis medrou neste sector

foi o do asociacionismo dos propietarios de montes, tanto veciñais como particu-

lares. Froito desa inquedanza por asociarse foi a creación da AFG, a nosa asocia-

ción, que ao longo da súa vida foi sempre unha avanzada nesta materia concer-

tando inquedanzas, aportando coñecementos e solucións aos problemas do sector,

sempre a prol da mellora das actividades técnicas e da calidade de vida das perso-

as que del viven.

O monte pode producir moitos bens, mais soamente esa produtividade será factí-

bel se se conta cos propietarios desas terras dentro dunha xestión forestal sostíbel;

o contrario disto é a desfeita e o caos.

Os recursos forestais como a madeira, os cogumelos, as castañas, as enerxías reno-

vábeis que nestes espazos se obteñen, a produción de bens intanxíbeis como o osí-

xeno e o papel de sumidoiro de carbono, as augas limpas para o consumo dos

cidadáns ou para produción de enerxía, o lecer en múltiples formas que aportan

estes espazos abertos e outros bens máis, teñen que ser participados de forma

importante por quen o manteñen vivo co seu traballo e con seus recursos econó-

micos. Nesta participación está claramente unha das posíbeis respostas a esa

demanda do goberno galego que pide ideas para manter a poboación no rural.

Vintesete anos, despois daquel berro de “O monte é noso”, contribuíron a afincar

criterios claros dos nosos dereitos como cidadáns propietarios de montes, criterios

que estamos dispostos a defender para conseguir os medios que nos permitan

mellorar a nosa contribución á sociedade galega e obter dela o respaldo que o

noso labor de produtores e conservadores do medio merece. 
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Edita
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A Asociación Forestal de Galicia é membro funda-
dor da Unión de Silvicultores do Sur de Europa

(USSE), da Confederación de Organizaciones de
Selvicultores de España (COSE), do Instituto Europeo

do Bosque Cultivado (IEBC), da Confederación
Europea de Propietarios Forestais (CEPF) e da

Asociación para a Certificación da Xestión Forestal
Sostible (PEFC-España).

IMPRESO EN PAPEL ECOLÓXICO “PRESCOL” SARRIÓ
PAPEL. 90% PASTA DE FIBRA VIRXE DE EUCALIPTO
PROCEDENTE DE BOSQUES DE XESTIÓN SOSTIBLE.
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A Escola Politécnica de Lu-
go realizou un estudo en

máis de 100 repoboacións re-
centes de castiñeiro espalla-
das pola xeografía de Galicia.
O traballo avalía os crecemen-
tos e o estado nutricional de
plantacións establecidas sobre
terreos agrícolas e forestais.
Do mesmo xeito, valórase a in-
cidencia de diferentes prácti-
cas silvícolas, como son o con-

trol da vexetación accesoria ou
a fertilización. Os resultados
do estudo proporcionan unha
información aplicábel para
mellorar a xestión destas plan-
tacións na nosa Comunidade.

Desenvolvemento do estudo
O estudo comprendeu 106 ma-
sas novas de castiñeiro do país
(Castanea sativa) e castiñeiro
híbrido (Castanea x coudercii)
con idades de ata 16 anos e
destinadas, preferentemente, á
produción de madeira. As ma-
sas seleccionadas estaban es-
tablecidas sobre antigos terre-
os agrícolas ou forestais e cu-
brían un amplo rango de con-
dicións edáficas (material xeo-
lóxico, profundidade, fertilida-
de) e prácticas silvícolas (po-

das, control da vexetación e
fertilización, principalmente).
En todas elas se mediron as ta-
xas de crecemento e se avaliou
o estado nutricional, mediante
análises de solos e follas.

Xestión silvícola das plantacións
Pola súa maior resistencia á tin-
ta, o castiñeiro híbrido empre-
gouse preferentemente nas zo-
nas de altitude máis baixa. O
problema sanitario máis im-
portante foi o chancro (Crypho-
nectria parasitica Murr.), que
afectaba ao 40% das parcelas e
que claramente repercutía no
vigor das plantas. A incidencia
desta enfermidade relaciónase
claramente con podas nas que,
probabelmente, non se segui-
ron as medidas preventivas co-

Valoración do crecemento 
e do estado nutricional en

repoboacións recentes de

castiñeiro en Galicia
Germán Torres, Hugo Vázquez,

Pedro Álvarez, Roque
Rodríguez e Agustín Merino 

Departamentos de Produción Vexetal e
Edafoloxía e Química Agrícola, Escola

Politécnica Superior, Lugo,
Universidade de Santiago de

Compostela
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ron baixas. Para o castiñeiro
do país a práctica aconsellada
de establecer 1.000 pés por ha,
para posteriormente seleccio-
nar entre 180 e 205 individuos,
unicamente foi observada no
10% das parcelas. No caso do
castiñeiro híbrido o recurso a
densidades baixas non se
complementaba na maioría
dos casos coas necesarias po-
das de formación para obter
un fuste principal recto. O es-
tudo puxo de manifesto a ne-
cesidade de plantar, polo me-

nos, 400-600 pés de híbrido
por ha, xa que unha menor
cantidade de planta obrigaría
a podas demasiado intensas,
co correspondente risco de in-
fección por chancro.
Cos datos da dasométricos
elaboráronse unhas curvas de
crecemento en altura que po-
den resultar unha referencia
para clasificar o grao de crece-
mento de plantacións concre-
tas (figura 1).

Estado nutricional das masas
Boa parte das repoboacións re-
centes estabelécense sobre an-
tigos terreos agrícolas. Fronte
aos terreos tipicamente fores-
tais, e reflectindo a fertilización
durante o uso anterior, estes
solos presentaron niveis supe-
riores en fósforo, potasio, cal-
cio e magnesio. En relación con
estas mellores condicións de
fertilidade, as masas sobre an-
teriores terreos agrícolas amo-
saron mellores condicións nu-
tricionais (figura 2).

Relación dos crecementos coa
selección de sitio, o estado nutri-

cional e tratamentos silvícolas
É importante destacar que
parte das repoboacións esta-
blecéronse sobre solos pouco

rrespondentes. Ademais, o 85%
das plantacións estiveron afec-
tadas por Mycosphaerella ma-
culiformis, aínda que a súa in-
fluencia sobre o crecemento foi
claramente inferior.
Os datos de altura e diámetro
das árbores revelaron que a
maior parte das parcelas con-
taban con satisfactorias taxas
de crecemento, con máis de 1
m de altura por ano (táboa 1).
Nembargantes, o crecemento
en altura resentíase cando as
densidades de plantación fo-

Táboa 1. Datos medios das condicións
das plantacións. Destaca a importante
taxa de crecemento de moitas parcelas,
pero ao mesmo tempo, a elevada mor-
talidade rexistrada nalgunhas planta-
cións como resultado dunha deficiente
xestión ou dunha incorrecta selección
do terreo para esta especie.

Media e rango

Altitude (m) 510.9 (250-1086)

Idade (anos) 5.3 (1-16)

H10 (m) 6.9 (1.6-11.9)

IAD (cm/ano) 0.73 (0.08-1.66)

Densidade (pés /ha) 614.6 (156.3-2000)

Mortalidade (%) 106 (0-54.2)

H10, altura dominante á idade de 10 anos. AID: In-
cremento anual en diámetro.

Figura 1. Curvas de crecemento en función do índice de sitio para plantacións novas
de castiñeiro en Galicia.

Unha efectiva técnica para reducir a competencia herbácea, en terreos previamente
agrícolas, é a corta desta vexetación e a acumulación dos restos ao longo da fila da
plantación.

Idade (anos)

A
lt

u
ra

 t
o

ta
l



in
fo

rm
e

s té
c

n
ic

o
s

71º trimestre 2005 |

apropiados pola súa baixa fer-
tilidade e/ou tendencia ao en-
charcamento. Reflectindo o
mellor estado nutricional, as
repoboacións sobre solos an-
teriormente agrícolas amosa-
ron mellores crecementos, es-
pecialmente nas parcelas on-
de se controlaba axeitada-
mente o crecemento da vexe-
tación herbácea. Sen embar-
go, nos terreos típicamente fo-
restais as operacións de lim-
peza da matogueira e fertiliza-
ción tiveron unha favorábel
repercusión sobre os crece-
mentos (figura 3). É probábel
que a preparación do terreo
tamén afecte ás condicións
destas masas. Nembargantes,
para determinar este feito e
outros, son necesarios estu-
dos específicos.

Conclusións
Como conclusións máis im-
portantes de carácter práctico
pódese destacar que é necesa-
rio seleccionar axeitadamente
os terreos destinados á planta-
ción de castiñeiro, evitando os
solos particularmente pobres
e/ou mal aireados. Nos terreos
de monte o control do mato e
a fertilización permiten obter
uns rendementos satisfacto-
rios. Os terreos agrícolas son
excelentes para plantar casti-
ñeiro, se ben os esforzos dé-
bense concentrar en reducir a
competencia coa vexetación
accesoria. O estado sanitario,
que en xeral se pode valorar
como preocupante, pódese
mellorar reducindo as podas e
seguindo as recomendacións
pertinentes  ■

Agradecementos: o estudo foi parcialmente

financiado pola Asociación Galega Monte-

Industria e o Plan Galego de I+D da Xunta

de Galicia. Tamén se contou coa colabora-

ción da empresa Boibel, así como de dife-

rentes axentes forestais e propietarios.

Figura 2. O mellor estado nutricional das masas sobre anteriores terreos agrícolas
reflicten os maiores niveis de nutrientes destes solos.

Solo agrícola

Solo forestal

N (%) P (mg/g) K (mg/g) Ca (mg/g) Mg (mg/g)
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Figura 3. Aínda que en todos os terreos o control da vexetación e a fertilización son
operacións importantes, os beneficios destes labores son máis evidentes nos terreos
típicamente forestais.

O espaciamiento excesivo da plantación fai máis necesaria a poda, co conseguinte
incremento do risco de chancro.

Altura dominante a 10 anos (m)
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Unha boa planificación per-
mitirá ao propietario fo-

restal obter unhas rendas di-
nerarias periódicas á vez que
se maximizan os beneficios
ambientais, sociais e culturais
do monte. Esta planificación
plásmase nun documento de
xestión que pode ter distinta
categoría segundo as caracte-
rísticas do monte.
En Galicia un gran número de
montes xa contan cun plan de
xestión. Son principalmente
montes veciñais en man co-
mún, aínda que moitos pro-
pietarios particulares inicia-
ron desde hai uns tres anos a
planificación dos seus montes.
Contar cun instrumento de xes-
tión permite ao propietario ou
xestor acceder doadamente ao
sistema de certificación forestal
PEFC así como obter vantaxes
na obtención de axudas. 

Ordenación de montes en Galicia
As ordenacións forestais máis
recentes en Galicia contem-
plan unha variedade de fun-
cións e prestacións dos mon-
tes. Así, ademais de organizar
as cortas os tratamentos silví-
colas, repoboacións, etc, deli-
mítanse e reséñanse para a súa
preservación elementos cultu-
rais, patrimoniais, toponimia,
mouteiras de recreo, zonas de
protección ou de reserva de
hábitats ou especies de flora e
fauna protexidas.
Nos últimos anos estanse ela-
borando un gran número de
plans de xestión, feito impul-
sado pola existencia de axudas
económicas da Consellería de

Medio Ambiente. Hoxe preto
de 125.000 ha de monte galego
contan cun instrumento de
xestión.
A Lei 43/2003 de Montes fai
referencia a que a xestión dos
montes privados debe axus-
tarse a un instrumento de pla-
nificación forestal, pero supe-
dita a regulación ao organis-
mo competente de cada auto-
nomía. 
En Galicia, a Consellería de
Medio Ambiente está elabo-
rando o Anteproxecto da Lei
de Montes, que será a norma
que regule, entre outras cues-
tións, a planificación forestal.
No borrador do anteproxecto
de lei estabelécese a obrigato-
riedade de contar cun instru-
mento de xestión para os
montes veciñais con superfi-
cie arborizada maior de 25 ha,
mentres que os montes parti-
culares non teñen a obriga de
contar con tales instrumentos.
Ata que a Lei de Montes de
Galicia se aprobe, no caso dos
montes veciñais é de aplica-
ción o Regulamento da Lei
13/89 de Montes Veciñais que
estabelece que para realizar
aproveitamentos en montes

con superficie arborizada
maior de 250 ha é obrigatoria
a redacción dun Proxecto de
Ordenación. Se a superficie ar-
borizada está comprendida
entre 25 e 250 ha, requerirase
que estes se realicen confor-
me a un Plan Técnico (con es-
trutura máis sinxela que a do
Proxecto).
Por outra banda, a Orde do 28
de setembro de 2004 da Con-
sellería de Medio Ambiente,
que regula os aproveitamentos
madeireiros e leñosos, esta-
blece a obrigatoriedade para
comunidades de montes con
máis de 25 ha que non teñan
instrumento de xestión de
presentar un Plan Facultativo
de Corta Anual para realizar
un aproveitamento.

Os plans de xestión forestal no
borrador da lei de montes de

Galicia
A categoría dun plan de xes-
tión debe ser acorde coa su-
perficie total do monte, coa
superficie arborizada do mes-
mo e coa estrutura das masas
forestais. 
A redacción e contido destes
documentos está regulada por

Planificación da xestión forestal
Beatriz Fernández Filgueira

Enxeñeira de Montes da AFG
A planificación forestal é unha ferramenta de apoio aos
propietarios e xestores de montes na toma de decisións
necesarias para acadar un bo uso e conservación dos re-
cursos forestais.
A Asociación Forestal de Galicia é pioneira na realización
e promoción de proxectos de ordenación; o primeiro pro-
xecto inscrito no rexistro oficial de montes ordenados co-
rresponde a un socio da AFG e foi feito en 1990 por enxe-
ñeiros da casa. Na actualidade, a empresa da AFG, SELGA
S.L., dedicada á prestación de servizos aos socios da AFG,
conta cunha unidade de enxeñería forestal e xestión de
montes que, entre outras actividades, elabora e redacta
todo tipo de documentos de planificación.
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instrucións de carácter nacio-
nal, pero cando se aprobe a Lei
de Montes de Galicia elabora-
ranse unhas instrucións de or-
denación que establecerán os
principios rectores da planifi-
cación e xestión dos montes
na nosa comunidade. 
No borrador do anteproxecto
de Lei establécense varias ca-
tegorías de instrumentos de
xestión forestal:
❚ Proxecto de Ordenación de

montes: indicado para mon-
tes grandes, con superficie
arborizada superior a 250 ha
e cun certo equilibrio nas
idades das masas.

❚ Plan Técnico de Xestión: para
montes de superficie arbori-
zada entre 25 e 250 ha nos que
é suficiente ter unha estima-
ción do volume de madeira.

❚ Plan Básico de Xestión: para
propiedades con superficie
arborizada menor de 25 ha. O
obxectivo do instrumento é
asegurar a rexeneración, pla-
nificando melloras e cortas
pero sen buscar un equilibrio
nas idades das masas.

Contido dun plan de xestión
O obxectivo último dun plan
de xestión forestal é acadar un
determinado modelo de mon-
te que decide o propietario
aplicando unha planificación
técnica axeitada.
O proceso de planificación es-
trutúrase en tres partes:
I. Inventario: estudo amplo do

medio e das características
da propiedade para coñecer
as potencialidades dos recur-
sos e as posíbeis restricións.

II. Estudo de usos, determina-
ción de obxectivos e zonifi-
cación: análise dos usos do
monte para establecer prio-
ridades e compatibilidades
entre eles. Segundo o resul-
tado desta análise e do in-
ventario determínase a zoni-
ficación definitiva do monte.

III. Planificación: subdivídese
en dúas partes. O Plan Xeral
estipula o modelo de monte
que se quere acadar, de xeito
orientativo e a longo prazo
(20, 30 anos, etc). O Plan Es-
pecial concreta as actua-
cións necesarias (cortas,
melloras silvícolas, etc.) para
cumprir as directrices esta-
blecidas no Plan Xeral e que
se desenvolverán nos se-
guintes dez anos.

Este traballo recóllese nun do-
cumento que inclúe planos do
monte sobre cartografía actua-
lizada nos que se mostran o es-
tado actual das masas, as cor-
tas e traballos planificados e o
modelo de monte obxectivo.

Ordenación de montes e
certificación da xestión forestal

sostíbel polo sistema PEFC
A certificación forestal segun-
do o sistema PEFC é un proce-
so que finaliza coa emisión
dun certificado acreditativo da
orixe da madeira, a súa situa-
ción e/ou as súas característi-
cas, previa validación por un
terceiro independente.
O obxectivo da certificación é
que os xestores que deciden
adoptala poidan contrastar as
súas prácticas forestais cunhas
normas UNE estipuladas e de-
mostrar o seu cumprimento. 
Para que un propietario acce-
da á certificación PEFC, é re-
quisito imprescindíbel contar
cun plan de xestión que reco-
lla as directrices da súa xes-
tión, e onde se pode analizar
se a priori cumpre coas boas
prácticas desexadas.

Vantaxes para o propietario de
contar cun instrumento de xestión
❚ Garántese a persistencia do

arborado e o equilibrio da pro-

dución. Unha vez ordenado o
monte as rendas obtidas e os
gastos serán consontes coa ca-
pacidade produtiva do monte.

❚ As actuacións planificadas
nun plan de xestión decíden-
se seguindo directrices técni-
cas, polo que contan co res-
paldo dos coñecementos dos
técnicos forestais que redac-
tan ese plan.

❚ O propietario pode saber os
traballos a realizar ano a ano
e cal vai ser o seu custo, así
como que ingresos anuais vai
obter por cortas de madeira.
Polo tanto facilita enorme-
mente a xestión do monte.

❚ O propietario disporá de pla-
nos e cartografía actualiza-
dos, onde figuran con clari-
dade os límites dos seus
montes, os camiños e o uso e
situación das masas.

❚ Permítelle ao propietario ac-
ceder fácilmente ao Sistema
de Certificación PEFC.

❚ Existen certas vantaxes á ho-
ra de solicitar subvencións
ante a Administración, van-
taxes que previsibelmente
aumentarán proximamente.

❚ A planificación garante a
continuidade na xestión das
propiedades. As longas quen-
das de produción forestal
(15, 30 ou 40 anos) fan fuxir
de planificacións a curto pra-
zo e sen uns obxectivos cla-
ros a longo prazo, xa que im-
piden analizar a viabilidade
económica global do planifi-
cado e podería ter como con-
secuencia última a descapi-
talización do monte. Propie-
tarios particulares e xuntas
rectoras deben ter como
prioridade entregar o monte
aos seus “descendentes” en
mellores condicións que can-
do eles o recibiron ■



Al poco tiempo de salir de imprenta el nú-
mero 43 de la revista O Monte, el último día

del año pasado el Diario Oficial de Galicia pu-
blicó la Ley 15/2004, del 29 de diciembre, de
modificación de la Ley 9/2002, del 30 de di-
ciembre, de ordenación urbanística y protec-
ción del medio rural de Galicia.
En nuestro artículo del anterior número sobre
la Ley del Suelo del año 2002 ya advertíamos de
la inminente modificación, pero no conocía-
mos la forma y alcance de los cambios. Así
pues, es oportuno dar a conocer a los propieta-
rios de montes los aspectos de la vigente Ley
que han sido modificados o completados y que
afectan a los terrenos forestales.
Realmente las modificaciones en la categoría
de suelo rústico de protección forestal son im-
portantes y se manifiestan como objetivo prin-
cipal en el propio Preámbulo de la Ley 15/2004.
Hay que reconocer que la Ley 15/2004 ha reco-
gido varias propuestas que planteó la Asocia-
ción Forestal de Galicia junto con otras institu-
ciones del sector y por tanto pensamos que la
Ley ha mejorado a favor de los intereses de los
propietarios forestales.
A continuación presentamos las modificacio-
nes más significativas. Para comprenderlas me-

jor aconsejamos leer el artículo sobre la Ley del
Suelo del nº 43 de O Monte.

Modificación de la definición del suelo rústico de
protección forestal

En la definición de esta categoría de suelo (artí-
culo 32, letra b) se suprime la frase en tanto no
se declare su desafectación por la Administra-
ción competente  en referencia a los montes pú-
blicos y los montes vecinales en mano común,
y se añaden dos nuevos párrafos:
No obstante, los montes vecinales en mano co-
mún podrán ser calificados como suelo rústico
de protección forestal o incorporarlos por el plan
a cualquiera otra categoría de suelo rústico espe-
cialmente protegido que se considere más ade-
cuada.
Excepcionalmente, el plan general podrá excluir
de esta categoría las áreas sin masas arboladas
merecedoras de protección, lindantes sin solu-
ción de continuidad con el suelo urbano o con
núcleos rurales, que resulten necesarias para el
desarrollo urbanístico racional.

Facultades y deberes de los propietarios 
del suelo rústico

Se añade al final del apartado b) del punto 1 del
artículo 31 lo siguiente:
Además, podrán llevar a cabo las actuaciones
complementarias e imprescindibles para el apro-
vechamiento maderero, tales como apertura de
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Modificaciones en la 
ley del suelo

La Ley 15/2004, del 29 de diciembre modifica la Ley 9/2002, de
ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia e
introduce importantes cambios que afectan a la actividad forestal

Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro Técnico Forestal da AFG



vías de saca temporales, los cargaderos tempora-
les de madera y el estacionamiento temporal de
maquinaria forestal, siempre que los propieta-
rios se comprometan a reponer los terrenos a su
estado anterior en el plazo que se determine. Pa-
ra estos efectos, el ayuntamiento podrá exigir la
prestación de las garantías necesarias.

Usos permitidos y usos prohibidos en el suelo rús-
tico de protección forestal

Se han ampliado sustancialmente los usos per-
mitidos en esta categoría de suelo supeditados
a la aprobación de la correspondiente autoriza-
ción administrativa.
La relación actual de usos permitidos y autori-
zables (artículo 37) es la siguiente:
Usos permitidos con licencia municipal:
❚ Actividades de ocio, tales como práctica de de-

portes organizados, acampada de un día o ac-
tividades comerciales ambulantes.

❚ Actividades científicas, escolares y divulgativas.
❚ Instalaciones necesarias para los servicios téc-

nicos de telecomunicaciones, la infraestructu-
ra hidráulica y las redes de transporte y distri-
bución de energía eléctrica, gas, abastecimien-
to de agua y saneamiento, siempre que no im-
pliquen la urbanización o transformación ur-
banística de los terrenos por los que discurren.
En todo caso, las edificaciones necesarias para
el funcionamiento de las infraestructuras y
servicios técnicos en suelo rústico que superen
los 50 metros cuadrados edificados precisarán
autorización autonómica previa a la licencia
urbanística municipal, según el procedimien-
to establecido por el artículo 41 de esta ley.

❚ Cerramientos o vallados de fincas en las con-
diciones establecidas por el artículo 42.1.c) de
esta ley.

Usos permitidos con autorización de la Comu-
nidad Autónoma:
❚ Acciones sobre el suelo o subsuelo que impli-

quen movimientos de tierras, tales como dre-
najes, defensa de ríos y rectificación de lechos,
abancalamientos, desmontes, rellenos y otros
análogos.

❚ Depósito de materiales, almacenamiento de
maquinaria y estacionamiento de vehículos al
aire libre.

❚ Actividades extractivas, incluida la explota-
ción minera, las canteras y la extracción de
áridos o tierras, y los (usos) que se puedan es-
tablecer a través de los instrumentos de orde-
nación del territorio.

❚ Construcciones e instalaciones agrícolas, tales
como las destinadas al apoyo de las explota-

ciones hortícolas, almacenes agrícolas, viveros
e invernaderos.

❚ Construcciones e instalaciones destinadas al
apoyo de la ganadería extensiva e intensiva,
granjas, corrales domésticos e instalaciones
apícolas.

❚ Construcciones e instalaciones forestales desti-
nadas a la extracción de madera o la gestión
forestal y las de apoyo a la explotación forestal,
así como las de defensa forestal.

❚ Instalaciones vinculadas funcionalmente a las
carreteras y previstas en la ordenación secto-
rial de estas, así como, en todo caso, las de su-
ministro de carburante.

❚ Construcciones y rehabilitaciones destinadas
al turismo rural y que sean potenciadoras del
medio donde se localicen.

❚ Construcciones e instalaciones para equipa-
mientos y dotaciones que deban localizarse
necesariamente en el medio rural, como son:
los cementerios, las escuelas agrarias, los cen-
tros de investigación y educación ambiental y
los campamentos de turismo.
Además, mediante la aprobación de un plan
especial de dotaciones regulado por el artículo
71 de esta ley, se podrán permitir equipamien-
tos sanitarios, asistenciales y educativos, pú-
blicos o privados, que en ningún caso podrán
situarse a una distancia superior a 1.000 me-
tros del suelo urbano.

❚ Construcciones destinadas a usos residencia-
les vinculados a la explotación agrícola o ga-
nadera.

❚ Actividades de carácter deportivo, cultural y
recreativo que se desenvuelvan al aire libre,
con obras e instalaciones mínimas e impres-
cindibles para el uso de que se trate.

❚ Construcciones destinadas a las actividades
complementarias de primera transforma-
ción, almacenamiento y envasado de produc-
tos del sector primario, siempre que guarden
relación directa con la naturaleza, extensión
y destino de la finca o de la explotación del
recurso natural.

❚ Construcciones e instalaciones destinadas a
establecimientos de acuicultura.

Usos prohibidos: todos los demás.
Como se ve, la Ley ha abierto la posibilidad de
autorizar casi todos los usos anteriormente
prohibidos y que sin embargo chocaban con la
realidad social y económica de las propieda-
des forestales y que recogíamos en la parte fi-
nal del artículo sobre la Ley del Suelo del ante-
rior número ■
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Heterobasidion annosum (Fr.) é un fungo pa-
tóxeno causante dunha podremia branca

en raíz e cerne dun gran número de especies ar-
bóreas e algunhas arbustivas, que está ampla-
mente espallado por todo o hemisferio norte. O
ataque deste patóxeno é moi coñecido e está
identificado nunhas 100 especies de anxiosper-
mas e en 126 ximnospermas (entre elas distin-
tas especies de Abies, Juniperus, Larix, Picea,
Pinus, Pseudotsuga e Tsuga) nas que causa os
maiores danos. Os síntomas que produce esta
doenza na planta afectada non son de diagnós-
tico doado, con excepción da podremia branca
do cerne cando o mal xa está moi avanzado.
Coñécense dúas formas específicas para este
patóxeno: o tipo-p e o tipo-s. O tipo-p ataca
principalmente aos piñeiros, cedros e caducifo-
lias de madeira dura. O tipo-s ataca Pseudotsu-
ga e outras coníferas. 

¿Como se detecta?
Este fungo forma un carpóforo (cogumelo) de
tamaño mediano que fructifica normalmente
ao pé das árbores atacadas ou nas raices da
mesma en covas realizadas por roedores que
pasan o inverno nas proximidades do pé da
planta. Este carpóforo non é frecuente obser-
valo sobre o tronco da árbore en pé pero si se
atopa doadamente cando a árbore afectada é
derrubada polo vento,  entón pódese localizar
sobre as raíces ou ao pé do tronco mesmo.
Cando é novo é de cor branca intensa e ao ma-
durar adquire forma de cuncha de vieira apla-
nada coa parte externa do sombreiro de cor
castaña escura. 

A entrada do patóxeno na planta iníciase coa
xermolación das esporas sobre os tocos recén
cortados. Unha vez colonizado ese toco, o mi-
celio abrancazado avanza polos sistemas radi-
cais a razón de 40 a 70 cm por ano ata entrar en
contacto con outras raíces de planta viva ás que
infecta e coloniza. Penetra no cerne da nova
planta causando nel a podremia branca xa
mencionada e a morte do piñeiro cando o fun-
go consegue destruír parte do sistema radical e
anudar a zona basal do mesmo.
A planta afectada presenta unha podremia ra-
dical sendo nas raíces pivotantes onde se de-
tecta con maior intensidade esta destrución. Na
sección transversal da base do tronco, a madei-
ra presenta unha mancha castaño-avermellada
con beiras estreladas que ocupa principalmen-
te a parte central do cerne (corazón vermello).
Esta madeira fica afectada na súa estrutura e
perde resistencia. As árbores infectadas espá-
llanse nunha área circular arredor do punto ini-
cial de infección.
Este patóxeno adoita atacar máis a poboamen-
tos instalados en terreos cun pH alto, escaseza
de materia orgánica e con pouca cobertura de

A incidencia de 

Heterobasidion annosum
en poboamentos de Pinus pinaster
no noroeste da Península Ibérica

Francisco J. Fernández de Ana Magán
Investigador-Xefe da Sección de Fitopatoloxía do Centro de

Investigacións Forestais e Ambientais de Lourizán
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herba, mais no noroeste da Península Ibérica
constatouse a súa presenza en terreos onde o
pH non supera 4, a materia orgánica é abondo-
sa e con moita herba e mato.
Onde se presenta a enfermidade é habitual a
caída dos piñeiros afectados cando a presión de
fortes ventos fan ceder as raíces danadas. En
1997 nunha superficie de 1,5 ha puidéronse
contar 24 piñeiros derrubados polo vento, nos
que se confirmou a presenza deste patóxeno no
87,5% deles. Cando esta mortandade se produ-
ce fórmanse espazos ocos no interior das matas
e o vento forte penetra neles producindo o
efecto de remuíño, causando a esgazadura de
copas doutros piñeiros do arredor que inicial-
mente non estaban afectados polo fungo, co
que se incrementa de forma importante a per-
da inicial de pés afectados. 

A súa presenza en Galicia
Aínda que se sabe da presenza deste fungo des-
de hai tempo, os seus danos en Galicia aínda
son pouco coñecidos. Detectouse por primeira
vez en Ourense en 1985 e ao ano seguinte en
Portugal, na rexión de Miño. Na actualidade de-
tectouse en varias localidades atacando a Pinus
pinaster, Pinus radiata e Pseudotsuga menzie-
sii, pero é no piñeiro bravo onde os danos son
máis importantes pola súa extensión e efecto
sobre o desenvolvemento das matas e sobre o
valor final da madeira. Nas outras especies co-
ñécense casos concretos de matas adultas onde
o dano se detectou no momento da corta deva-
luando o valor previamente atribuído a esa ma-
deira aparentemente sa. 

Observando a totalidade dos povoamentos
afectados en Galicia, poderíase sospeitar que a
presenza desta enfermidade relaciónase princi-
palmente coa procedencia do piñeiro, con ano-
malías nos tratamentos silvícolas practicados
ou coa calidade da estación onde están estable-
cidas as masas afectadas.

Os danos noutros países
Os danos atribuídos a esta doenza noutros paí-
ses son moi importantes. En Gran Bretaña este
patóxeno chegou a destruír entre un 50 e un
75% dos piñeiros e un 80% das píceas. Nos EE
UU as matas de piñeiros afectados teñen per-
das de ata 31 m3/ha durante os 10 anos poste-
riores a ser rareados. En Francia a enfermidade
ataca aos piñeiros das Landas e nos terreos cal-
cáreos dos Vosgos chegan a infectar ao 92% dos
pés das coníferas alí presentes.
A importancia dos ataques e a dificultade de
diagnosticar preventivamente a enfermidade
pola sintomatoloxía externa da planta, créalle
ao silvicultor a incertidume de cortar a mata-
rrasa ou de eliminar tan só as árbores atacadas
por este fungo.

Tratamento
Noutros países véñense empregando varios mé-
todos de combate deste fungo, entre os que te-
mos que subliñar os realizados mediante a apli-
cación de substancias químicas nos tocos recén
cortados que incentivan a presenza doutros
fungos saprófitos competitivos, ou a aplicación
de cultivos de fungos micófagos que destrúen o
patóxeno na superficie do toco infectado ■
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¿Que é un arborista? 
Ás veces, as árbores son trata-
das como mero mobiliario ur-
bano e os aspectos de comodi-
dade e economía á hora de re-
alizar o mantemento das árbo-
res priman sobre outros sen
dúbida máis importantes co-
mo a estética e a saúde da
planta. Para mediar neste te-
ma aparece a figura do arbo-
rista, que é un profesional es-
pecializado, con moita forma-
ción técnica, experiencia e so-
bre todo, capacidade de com-
prensión do ambiente que o
rodea, encargado de mediar
entre as necesidades do xestor
(normalmente un concello),

as da poboación e as das árbo-
res a xestionar.
Moitas veces, xa sexa por de-
sidia, esquecemento, ignoran-
cia ou por simples cuestións
económicas os xestores muni-
cipais desatenden as necesi-
dades das árbores de prazas,
avenidas, parques e xardíns.
Temos experimentado a cotío
un sentimento de sorpresa e
desolación ao observar nal-
gunha zona arborizada das
nosas cidades, fileiras de tron-
cos espidos, igualados a unha
determinada altura, coa única
finalidade de adecuar ou com-
partir o seu uso cos do ser hu-
mano. As intervencións sobre
este tipo de seres naturais, en
moitas ocasións, son infrinxi-
das por persoal sen coñece-
mentos nin formación técnica
sobre bioloxía, fisioloxía ou es-
tética e equipados con ferra-
mentas mecánicas terribel-

mente rápidas e de fácil utili-
zación mais carentes da preci-
sión e a delicadeza necesarias,
co que provocan irreparábeis
lesións que finalizan frecuen-
temente coa morte dos indivi-
duos intervidos.
Árbores centenarias, que po-
den considerarse como verda-
deiro patrimonio histórico e
natural, que foron testemuñas
privilexiadas de moitos dos
acontecementos que transco-
rreron nas nosas vilas e cida-
des sufren as podas abusivas,
descabezados, asfixia do tron-
co por beirarrúas moi estreitas
que o apretan, acaban moitas
veces por claudicar e renderse
ante tanta tortura.
A vida da árbore urbana é así
de dura.
En Galicia comezan a aparecer
xa empresas que seguindo
tendencias europeas se están
especializando e dedicando en

Introdución á 

arboricultura

Miguel Ángel Jamardo Figueira 
de BIO-TOPO Arboristas S.L.

e Rafael Abuín Aido 
Capataz Forestal da AFG

Cada día máis, o home vese abocado, xa sexa por necesidades de traballo ou co-
modidade, a vivir en ambientes reducidos, en enormes e ruidosas e fumeantes
cidades. Pero ¿que sería dunha cidade sen xardíns, e un xardín sen árbores?. As
árbores urbanas proporcionan unha morea de servizos á poboación e ao am-
biente da cidade: dannos sensación de benestar, áreas de recreo, engalanan e
disimulan a fría paisaxe de asfalto e formigón..., pero ademáis destes beneficios
sociais tamén dan outros de carácter ambiental: melloran a calidade ambiental,
aforran enerxía, protexen áreas de captación de auga, controlan as inundacións
e a erosión, diminúen os ruídos, proporciónanlle hábitat á fauna...
Para que estas árbores estean saneadas e ben coidadas precisamos o traballo
do arborista. 
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exclusiva á xestión de arbori-
zado urbano e histórico.

Traballos de arboricultura
A poda
Partimos da idea de que a po-
da é sempre unha necesidade
plantexada polo home, posto
que unha árbore que nacese e
se desenvolvese nun medio ao
que se foi adaptando progresi-
vamente, sen sufrir coaccións
na súa parte aérea ou subte-
rránea non necesita poda.
Contrariamente, a poda pode
producir danos importantes
para a árbore, aínda realizán-
dose correctamente. Os labo-
res de poda non deberían de
pasar da eliminación de ramas
secas, de chupóns ou abrollos
ou, como moito, de ramas es-
truturalmente mal dispostas, e
que nun futuro poidan causar
danos ou traumatismos a ou-
tras ramas ou partes da árbore. 

A corta
A corta ou apeo é o labor máis
extremo e perigoso da arbori-
cultura, e só se xustifica nos
casos de morte da árbore ou
polo perigo de desprende-
mento de pólas ou fendas gra-
ves no tronco. Nestes traballos
as melloras en material e segu-

ridade tamén se fixeron notar
e na actualidade e posíbel des-
cender grandes pesos, de mes-
mo toneladas, totalmente
controladas desde o chan con
freos de fricción e poleas.

Técnicas de trepa e evolu-
ción dos materiais de se-
guridade
Os especialistas en arboricul-
tura moderna utilizan meca-
nismos de trepa autónomos
para realizar a subida e des-
prazamento a árbores, deriva-
dos directamente da escalada
deportiva, pero debidamente
perfeccionados, adaptados e
homologados para este fin.
Neste aspecto a mellora foi
tanto en calidade coma en
cantidade, pasándose de em-
pregar cordas de fibra vexetal
anoadas á cintura e pernas, a
aparellos complexos de mate-
riais utilizados por exemplo
nunha lanzadeira espacial co-
ma son o titanio ou o kevlar.
Todos eles, e sempre que se
utilicen debidamente, son res-

pectuosos coa árbore e non a
danan en absoluto. 

Seguridade no traballo
Outro dos aspectos a ter en
conta é o tema da seguridade.
Adaptándose ás normativas de
seguridade e hixiene no traba-
llo, coas que quedan estableci-
dos uns parámetros a seguir,
perseguindo a seguridade en
materia de saúde e sinistrali-
dade laboral, estas empresas
están adaptando este tipo de
traballos extremos á normati-
va. Desafortunadamente, xa
sexa por descoñecemento, in-
trusismo laboral ou por eco-
nomizar os traballos, aínda
hoxe en día existen podadores
que prescinden de materiais e
técnicas seguras e fan caso
omiso das normas de seguri-
dade no traballo. Nestes casos,
tanto a seguridade persoal do
operario como o resultado do
traballo poden ter un fin incer-
to, no que a parte contratante
tamén xoga un papel, é res-
ponsábel do resultado ■



En 1998 a Confederación de
Organizacións de Silvicul-

tores de España (COSE) pro-
moveu un debate institucional
coas autoridades tributarias
para establecer, entre outras
melloras fiscais, un réxime fis-
cal específico para as comuni-
dades de montes. Durante un
ano COSE participou activa-
mente no Grupo de Fiscalida-
de Forestal convocado polo
Instituto de Estudos Fiscais.
En decembro de 1998 o Con-
greso dos Deputados aprobou
un réxime específico para os
montes veciñais dentro do Im-
posto sobre Sociedades.
No ano 2002, despois de tres
anos de vixencia da nova nor-
mativa fiscal para os montes
veciñais, e de acordo coas su-
xestións da administración tri-
butaria, a AFG conxuntamente
con COSE, realizou un estudo
sobre a incidencia da aplica-
ción desta normativa na xes-
tión dos montes veciñais e so-
bre a súa adaptación á realida-
de social das comunidades de
montes baseado na experien-
cia da AFG con máis de duas-

centas comunidades de mon-
tes. Este estudo foi remitido a
todas as comunidades de
montes galegas, realizando
despois debates abertos sobre
o mesmo. Este documento foi
remitido no seu día ao anterior
goberno e aos distintos grupos
parlamentarios.
En xaneiro de 2005 a AFG diri-
xiu unha carta ao Ministro de
Economía e Facenda, Pedro
Solbes, solicitando en nome
de COSE unha entrevista sobre
o asunto. En febreiro contestá-
ronnos do Ministerio propo-

ñendo unha entrevista de tra-
ballo en Madrid.

Asuntos tratados co 
Director Xeral de Tributos

❚ Proposta de modificación do
réxime tributario das comu-
nidades de montes veciñais
en man común.

❚ Tratamento forestal das futu-
ras sociedades de propieta-
rios forestais que prevé a Lei
de Montes.

❚ Convite á Dirección Xeral de
Tributos para participar nas
Xornadas Internacionais de
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Melloras na fiscalidade dos

montes veciñais en man común

O Presidente da Asociación Forestal de Galicia, Francisco Fernández de

Ana Magán e mais o Director Francisco Dans del Valle reuníronse o 22

de febreiro en Madrid co Director Xeral de Tributos do Ministerio de

Economía e Facenda e co Subdirector Xeral de Impostos sobre as Per-

soas Xurídicas para presentar unha serie de propostas de mellora no

tratamento fiscal que reciben as comunidades de montes veciñais.



Fiscalidade e Financiación
de Montes.

Propostas de modificación
presentadas ao Ministerio de

Economía e Facenda
a. Investimentos de carácter
social nos montes veciñais
❚ Aumento do prazo estableci-

do na norma para executar os
investimentos en obras so-
ciais en máis de cinco anos.

❚ Eliminar na normativa actual
a posibilidade de que a Axen-
cia Tributaria demande in-
formación aos entes locais
para xustificar os gastos so-
ciais que efectúen as comu-
nidades de montes.

b. Ingresos por vendas de ma-
deira
Introducir na normativa coefi-
cientes redutores para aplicar
aos ingresos obtidos por ven-
das de madeira. Trátase de que
os beneficios se acheguen á re-
alidade, corrixindo a imposi-
bilidade de xustificar gastos ou
de actualizar custos ao longo
da quenda de corta:
❚ 20% sobre ingresos para es-

pecies forestais de quenda
inferior a 20 anos.

❚ 40% sobre ingresos para es-
pecies forestais de quenda
entre 20 e 50 anos.

❚ 100% sobre ingresos para es-
pecies forestais de quenda
superior a 50 anos.

c. Fondo forestal do monte:
provisión para gastos futuros
Posibilidade de aprovisionar
ingresos para reinvertir en
prazos superiores a tres anos
(ata 15 anos) a fin de poder

atender as necesidades silví-
colas dos montes. Suxeriuse a
posibilidade de que este fondo
estivese condicionado á exis-
tencia dun proxecto de orde-
nación ou plan de xestión.
d. Redución do tipo impositivo
O actual tipo no réxime espe-
cífico de montes veciñais den-
tro do Imposto sobre Socieda-
des é do 25% e proponse dimi-
nuílo ao 10% para facelo igual
ao que se aplica ás fundacións,
etc.
e.- Exención de declaración
do Imposto sobre Sociedades
Proponse que as comunidades
de montes con ingresos anuais
inferiores a 1.500  queden
exentas de declaración.

Resultados da entrevista
O Director Xeral manifestou
que as propostas lle parecían
razoábeis e que no prazo dun

mes poderían dispor dunha
primeira avaliación. Tamén in-
dicou que non sabía aínda o
procedemento que se empre-
garía para estudar as propos-
tas: constitución dun grupo de
estudo dentro do Instituto de
Estudos Fiscais ou análise in-
terno dentro da Dirección Xe-
ral de Tributos.

Sociedades de propietarios
forestais (Lei 43/2003, de 21 de

novembro, de Montes,
disposición adicional quinta)

No transcurso da reunión
plantexouse a necesidade de
dispor dunha figura societaria
adaptada aos requerimentos
da silvicultura e da xestión de
montes. A creación deste tipo
de sociedades está recollida na
Lei de Montes de 2003.
Suxeríuselle ao Director Xeral
de Tributos que as propostas
plantexadas para os montes
veciñais no que se refire aos
coeficientes redutores, á crea-
ción dun fondo forestal e á re-
dución do tipo impositivo,
poidan ser extensivas ao trata-
mento fiscal que se lle outor-
gue ás novas sociedades de
propietarios forestais que pre-
vé a Lei de Montes ■
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A AFG propón introducir na
normativa coeficientes redutores
para aplicar aos ingresos obtidos

por vendas de madeira
][
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Presentación
A comezos dos anos 90, as or-
ganizacións de propietarios fo-
restais agrupadas na Unión de
Silvicultores do Sur de Europa
(USSE) iniciaron un proceso
de análise sobre a fiscalidade
que afecta aos bosques e sobre
os soportes financeiros da acti-
vidade forestal. Tratábase de
conseguir que os silvicultores
dispuxeran dun marco fiscal e
económico harmonizado den-
tro dunha das áreas forestais
máis dinámicas de Europa.
Ao longo destes anos sucedé-
ronse foros e encontros técni-
cos, desenvolvéronse proxec-
tos de cooperación como Eu-
rosilvasur, apareceron publi-
cacións na materia, creáronse
sociedades financeiras especí-
ficas e constituíronse grupos
de traballo que deron lugar a
unha rede internacional de ex-
pertos.
Estas iniciativas espertaron o
interese de distintos gobernos,
que entenderon a necesidade
de utilizar a fiscalidade como
un instrumento de gran efica-
cia para desenvolver políticas
forestais que asegurasen a sos-
tibilidade da xestión dos bos-
ques do sur de Europa.
Neste contexto, e nun mo-
mento de certa incertidume

sobre o futuro dos bosques, a
USSE, a través da Asociación
Forestal de Galicia, organiza
estas Xornadas Internacionais
dedicadas a reflexionar con-
xuntamente sobre a situación
actual e a evolución das condi-
cións fiscais e financeiras en
que desenvolven a súa activi-
dade os propietarios forestais
do sur de Europa.
As Xornadas contan co patro-
cinio da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia
a través do convenio de cola-
boración suscrito coa Asocia-
ción Forestal de Galicia, de
Caixanova e da Unión de Silvi-
cultores do Sur de Europa, así
como coa cofinanciación dos
fondos FEOGA-Orientación.

Obxectivos
❚ Analizar o tratamento fiscal

que recibe a actividade fores-
tal, con especial atención ás
sociedades de propietarios
de montes.

❚ Analizar a fiscalidade que
afecta os montes veciñais en
man común-baldíos e propor
melloras no seu  tratamento.

❚ Reflexionar sobre o futuro
das axudas públicas da UE
en materia forestal no mar-
co do novo Regulamento de
Desenvolvemento Rural e

da nova Estratexia Forestal
Europea.

❚ Explorar as posibilidades dos
bosques dentro do Protocolo
de Kioto e do plan da Unión
Europea sobre o comercio de
emisións de gases de efecto
invernadoiro.

❚ Presentar os produtos intan-
xíbeis que xeran os bosques e
o seu futuro como valor de
mercado.

Participantes
As Xornadas están dirixidas
principalmente a propietarios
forestais, membros de xuntas
rectoras de comunidades de
montes veciñais, directivos e
técnicos das asociacións de
propietarios forestais de Espa-
ña, Francia e Portugal, xesto-
res forestais, funcionarios das
distintas administracións rela-
cionadas co sector forestal, ex-
pertos en economía forestal
procedentes da banca, de em-
presas e institucións e tamén
investigadores e estudantes
universitarios interesados na
economía forestal.

Inscrición
As persoas que queiran asistir
ás Xornadas deberán inscribir-
se previamente antes do 12 de
abril de 2005. A inscrición é gra-

fiscalidad
financiacióny

demontes

jornadas_internacionales 



Jueves, 14 de abril

10:00_ Recepción de participantes

11:15_ Acto de apertura 
D. Francisco J. Fernández de Ana Magán
Presidente de la Asociación Forestal de Galicia

D. Iñaki Isasi Pérez
Presidente Ejecutivo de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa

D. Julio Fernández Gayoso
Director General de Caixanova

Excma. Sra. Corina Porro Martínez
Alcaldesa de Vigo

Excmo. Sr. José Manuel Barreiro Fernández
Vicepresidente Segundo y Conselleiro de Medio Ambiente de la Xunta

de Galicia

11:45_ Estado actual de la fiscalidad forestal.
Sociedades y agrupaciones de propietarios
forestales

Presidente de mesa: D. José Luis Herranz Sáez
Director General para la Biodiversidad. Ministerio de Medio Ambiente

D. Américo Carvalho Mendes
Profesor Asociado de la Facultad de Economía y Gestión. Universidad

Católica Portuguesa

D. Fernando Molina Rodríguez
Presidente de Honor de la Asociación Forestal de Galicia

D. Joan Porras Jurado
Responsable de la Unidad Jurídica del Centre de la Propietat Forestal

de Cataluña

D. Marc Gizard
Fiscalista de la Union Régionale des Syndicats de Propriétaires

Forestiers de Aquitania

D. Alain Jamar de Bolsée
Administrador de la Société Royale Forestière de Bélgica

16:30_ Adaptación de la fiscalidad actual a las
exigencias de los montes vecinales y
baldíos

Presidente de mesa: D. José Antonio López-Santacruz
Montes
Subdirector General de Impuestos sobre las Personas Jurídicas.

Ministerio de Economía y Hacienda

Dña. Rosário Pinto Alves
Coordinadora Técnica de Forestis-Associação Florestal de Portugal

D. Roberto Ignacio Fernández López
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Vigo

D. Daniel Rodríguez Cebreiro
Director Económico de la Asociación Forestal de Galicia

Viernes, 15 de abril

9:30_ Incentivos públicos a la actividad selvícola
Presidente de mesa: D. Tomás Fernández-Couto Juanas

Director Xeral de Montes e Industrias Forestais. Consellería de Medio

Ambiente de la Xunta de Galicia

D. Yves Lesgourgues
Director del Centre Régional de la Propriété Forestière de Aquitania

D. Fernando José Mota
Asesor del Instituto de Financiamento e Apoio ao Desenvolvimento da

Agricultura e Pescas (IFADAP) de Portugal

D. Christian Pinaudeau
Secretario General de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa

D. Mariano Torre Antón
Director General del Medio Natural. Consejería de Medio Ambiente de la

Junta de Castilla y León

11:30_ Pausa café

12:00_ Los bosques y el mercado de emisiones de
gases efecto invernadero. Nuevos productos
financieros

Presidente de mesa: D. José Pérez Vilariño
Catedrático de Sociología. Universidad de Santiago de Compostela

D. Francisco Maseda Eimil
Director Xeral de Desenvolvemento Sostible. Consellería de Medio Ambiente

de la Xunta de Galicia

D. Tulio Rosembuj Erujimovich
Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Barcelona

D. Felipe Macías Vázquez
Catedrático de Edafología. Universidad de Santiago de Compostela

14:15_ Acto de clausura de las Jornadas
Internacionales

D. Jean-Louis Martres

Presidente de la Unión de Selvicultores del Sur de Europa
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tuíta e formalizarase chamando
á secretaría das Xornadas, telé-
fono 981 564 011 ou na sede
central da Asociación Forestal

de Galicia, rúa do Vilar, nº 33, 1º
de Santiago de Compostela.
Tamén poderá realizarse a
inscrición por fax 981 563 379

ou por correo electrónico 
asforgal@iies.es, indicando
nome, apelidos e institución
ou empresa á que pertence  ■

Datas 14 e 15 de abril de 2005

Lugar Auditorio Centro Social
Caixanova

Información 
e Inscrición Asociación Forestal de Galicia,

rúa do Vilar, nº 33, 1º
Santiago de Compostela
Teléfono: 981 564 011
asforgal@iies.es



Los objetivos europeos en
materia de generación de

energía verde, es decir, la pro-
cedente de energías renova-
bles, han obligado a todos los
países de la UE a establecer
normativas y medidas ex-
traordinarias para incentivar
este tipo de energía. El Real
Decreto 436/2004 se inscribe
dentro de este proceso dotan-
do a la generación de energía
a partir de biomasa vegetal, en
particular a la procedente de
residuos de corta y de trata-
mientos selvícolas, de un me-
jor estatus que en el anterior
Decreto. Esta circunstancia
puede provocar en nuestro
país el surgimiento de iniciati-
vas empresariales de genera-
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Las Energías Renovables 
desde la óptica 

del propietario de montes (II)

Fernando Molina Martínez

El renacer de la biomasa forestal

En diciembre del año 1997 un grupo numeroso de países firma el Pro-
tocolo de Kioto. Es un intento de proteger el medio ambiente, funda-
mentalmente se desea la reducción de las emisiones de los gases de
efecto invernadero. Los 36 países firmantes han sido un ejemplo de
buenas intenciones, pero ha sido necesaria la reducción de objetivos
para conseguir el número de países necesarios para que el tratado
pueda entrar en vigor. En todo caso, la reducción de emisiones y la ge-
neración de energía a partir de fuentes renovables son objetivos prio-
ritarios de los protocolos internacionales contra el cambio climático.

ción de energía a partir de
biomasa forestal.

Normativa y tarifas
En España, la Ley 54/1997 de
27 de noviembre, del Sector
Eléctrico, estableció los princi-
pios de un nuevo modelo de
ordenación y funcionamiento
de la generación eléctrica, ba-
sado en la libre competencia,
en la eficiencia y en el respeto
al medio ambiente. Un aspec-
to fundamental de la Ley
54/97, es que la empresa eléc-
trica distribuidora queda obli-
gada a la adquisición de toda
la energía producida dentro
del régimen especial. Se en-
tiende por régimen especial
los diferentes precios de la
energía que se establecen para
los diversos grupos de produc-
tores de energía eléctrica que
utilizan fuentes renovables.
Por su parte, la gestión admi-

nistrativa del sector eléctrico
se transfirió entonces a las co-
munidades autónomas.
El Decreto 2818/1998 de 23 de
diciembre, da cuerpo a lo que
se llamó “El régimen especial
de producción de energía” a
fin de regular e introducir la
“competencia” dentro del sec-
tor eléctrico. Cada año se fijan
los precios de la energía (tarifa
eléctrica), estableciendo los
valores regulados fijos y los va-
riables. De acuerdo con el es-
píritu del Decreto, la adminis-
tración debería potenciar el
mercado variable que se supo-
ne es lo más cercano al merca-
do libre.
Para implantar progresiva-
mente el mercado libre de la
energía, el Decreto de 1998 es-
tablece primas al precio de la
energía eléctrica producida a
partir de fuentes renovables a



fin de que puedan competir
con el resto de las energías.
Son medidas de protección
para un sector débil y necesa-
rio. El Decreto también articu-
la un modelo de contrato para
la compra de la energía eléctri-
ca producida dentro del régi-
men especial.
Para que una instalación pue-
da acogerse al régimen espe-
cial establecido en el RD
2818/98 la potencia eléctrica
instalada debe ser inferior o
igual a 50 MW. Cuando se utili-
zan varios combustibles, el
porcentaje de consumo de
combustible exigido se cifra
por el poder calorífico del infe-
rior. Las instalaciones de gene-
ración de energía dentro del
régimen especial se clasifican
en grupos: a.- cogeneradores,
b.- energías renovables, c.- re-
siduos urbanos, d.- purines y
otros. A su vez estos grupos se
subdividen en múltiples sub-
grupos.
Es importante señalar que en
el RD 2818/98 las instalacio-
nes de aprovechamiento de la
biomasa forestal se incluían
dentro del grupo b, subgrupo
b.7: Centrales que utilicen co-
mo combustible principal bio-
masa secundaria, entendiendo
como tal el conjunto de resi-
duos de una primera utiliza-
ción de la biomasa, principal-
mente estiércoles, lodos proce-
dentes de la depuración de
aguas residuales, residuos agrí-
colas, forestales, biocombusti-
bles y biogás. Es decir la bio-
masa forestal estaba fuera del
subgrupo b.6 Centrales que
utilicen como combustible
principal biomasa primaria,
entendiendo como tal el con-
junto de vegetales de creci-
miento menor de un año, que
pueden utilizarse directamente
o tras un proceso de transfor-
mación, para producir energía
(recursos naturales y planta-

ciones energéticas). Se entien-
de como combustible princi-
pal aquel que suponga como
mínimo el 90 por 100 de la
energía primaria utilizada.
El RD 1432/2002 define una se-
rie de mecanismos de actuali-
zación de un valor conocido
como “la tarifa media o de re-
ferencia”. Da opción de utilizar
la tarifa regulada y única al vin-
cularla mediante ciertos coefi-
cientes al “valor medio de refe-
rencia”. También regula la po-
sibilidad de optar por la venta
de la producción de energía en
el mercado variable.
El precio medio de la energía,
tarifa media o de referencia,
para 2004 es de 7,2072 cénti-
mos de euro/kWh; y para el
2005 se incrementa un 1,71%
sobre la tarifa media o de refe-
rencia de 2004, fijando su valor
para 2005 en 7,3304 céntimos
de euro/kWh.

El nuevo estatus de la biomasa
forestal

El Real Decreto 436/2004 sus-
tituye al 2818/1998 tratando
de unificar la normativa so-
bre producción eléctrica den-
tro del régimen especial, par-
ticularmente en el plano eco-
nómico.
Los grupos y subgrupos en
que se clasifican las instalacio-

nes de producción de energía
dentro del régimen especial
experimentan modificaciones
dentro de este Decreto. Entre
otras es de interés destacar la
clasificación de los siguientes
subgrupos:
❚ Subgrupo b.1.1 Instalaciones

que únicamente utilicen co-
mo energía primaria la solar
fotovoltaica. La potencia má-
xima pasa de 5kWp que es lo
que necesita una vivienda
unifamiliar a 100 kWp, permi-
tiría abastecer a un edificio de
varias plantas. Precio: 575% de
la tarifa media en los primeros
25 años y después el 460%.

❚ Subgrupo b.6 Centrales que
utilicen como combustible
principal biomasa proceden-
te de cultivos energéticos, de
residuos de las actividades
agrícolas o de jardinerías, o
residuos de aprovechamien-
tos forestales y otras opera-
ciones selvícolas en las masas
forestales y espacios verdes.
La relación de productos com-
bustible figura con todo deta-
lle en el Anexo II, del citado de-
creto. La Tarifa se fija en el 90%
de la tarifa media durante los
20 primeros años y en 80% el
resto. El consumo de combus-
tible mínimo es del 70%.

❚ Subgrupo b.8 Centrales que
utilicen como combustible
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principal biomasa proce-
dente de instalaciones in-
dustriales del sector agrícola
y forestal, o mezcla de los
combustibles principales an-
teriores, en los términos que
figuran en el anexo II. Precio:
80% de la tarifa media, de for-
ma permanente. El combusti-
ble mínimo permitido es del
90%.

Como se puede observar, la
biomasa forestal (definida por
los residuos procedentes de
cortas, podas y de operaciones
silvícolas realizadas en el
monte) ha sido trasladada al
grupo de los cultivos energéti-

cos y deja el de los residuos in-
dustriales (antes pertenecían
al subgrupo b.7). Ahora, en las
plantas incluidas en el subgru-
po b.6 se ha reducido hasta el
70% la exigencia de consumir
el combustible principal, per-
mitiendo así superar posibles
etapas de escasez del recurso.
Con esta nueva clasificación la
biomasa forestal supera una
situación en la que sufría un
agravio comparativo (al estar
incluida en el mismo grupo
que otros residuos industria-
les) y una desviación del espí-
ritu propugnado por la Ley
54/97. No es comparable el re-

siduo que genera un proceso
de transformación industrial
con el residuo forestal que
queda en el monte después de
una poda o un clareo. En el
primer caso apenas supone
incremento de coste en la ins-
talación, el segundo exige mu-
cho esfuerzo y la creación de
toda una logística del aprove-
chamiento.
El precio de la energía proce-
dente de biomasa ha subido:
de 0,060582 €/kWh a
0,0648648 €/kWh en el 2004 y
a 0,0659736 €/kWh en el 2005.
Este incremento es todavía in-
suficiente, pero el hecho de te-
ner un margen del 30% para el
consumo del combustible
principal, permite superar po-
sibles momentos de falta de
suministro, reduciendo el ries-
go de paros en las centrales de
producción de energía a partir
de biomasa forestal.
Por otra parte, al estar dentro
de un grupo de características
similares, como es el de los cul-
tivos energéticos permite hacer
planteamientos de subgrupo y
aprovechar los beneficios que
se establezcan dentro de este
subgrupo en el que figuran los
cultivos energéticos y los resi-
duos de cultivos agrícolas.
La Asociación Forestal de Gali-
cia participa en varios proyec-
tos de investigación interna-
cionales: Biorreg-Floresta,
Ecas y Enersilva. Todos ellos
tendentes a conseguir que el
proceso de obtención de ener-
gía a partir de la biomasa fo-
restal resulte viable y ofrezca
rentas al propietario forestal.
En particular, el proyecto
Enersilva tiene por objeto el
estudio integral y comparado
de todas las variables que inci-
den sobre la implantación de
las centrales de biomasa fores-
tal. En él participan varios paí-
ses y varias comunidades au-
tónomas, instituciones y aso-
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¿De onde xurdiu o ENERSILVA?
As rexións do suroeste de Eu-
ropa con sectores forestais
máis dinámicos presentan un-
ha gran abundancia de mon-
tes de propiedade privada. O
número de propietarios fores-
tais supera os dous millóns e a
superficie forestal ocupa máis
do 50% do territorio. A xestión
sostíbel destes montes baséa-
se na existencia de aproveita-
mentos regulares e multifun-
cionais frecuentes. O aprovei-
tamento da biomasa que
xeran os nosos montes adqui-
ren un peso relevante na sosti-
bilidade dos montes do sur do
Europa, xa que incide en dous
dos seus aspectos fundamen-
tais: xeración de rendas para
os propietarios e control do
risco de incendio forestal e de
pragas e enfermidades.
As causas que nestas rexións
dificultaron ou retrasaron o
desenvolvemento do uso da

biomasa son múltiples e com-
plexas, de forma común están
relacionadas coa falta de es-
truturas forestais idóneas, coa
ausencia de información ade-
cuada, con deficiencias en
materia de política enerxética
ou con presións intrasectoriais
pouco fundamentadas.
As organizacións e institucións
que participan no proxecto
ENERSILVA proceden de tres
países e poden agruparse polo
seu ámbito de actividade en
tres categorías: asociacións de
propietarios forestais de re-
xións con gran superficie fores-
tal, administracións públicas
de ámbito rexional con compe-
tencias en medio ambiente e
silvicultura e centros de inves-
tigación e transferencia de tec-
noloxía especializados en te-
mas forestais e no desenvolve-
mento enerxético da biomasa.
A constitución dunha rede mul-
tidisciplinar de expertos con vo-
cación de permanencia permi-
tirá abordar con garantías de
éxito o desenvolvemento deste
proxecto que se prolongará du-
rante dous anos e medio a partir
do vindeiro mes de abril e desen-
volverase simultaneamente en
Galicia, País Vasco e Cataluña,
no Norte e Centro de Portugal e
en Aquitania (Francia).

Obxectivos xerais do proxecto
❚ Involucrar aos propietarios

forestais no aproveitamento
da biomasa forestal.

❚ Difundir técnicas e tecnolo-
xías apropiadas para o apro-
veitamento da biomasa e que
á súa vez poidan ser incorpo-
radas polas empresas de ser-
vizos forestais.

❚ Contribuír ao desenvolve-
mento rural mediante a xera-
ción de emprego en empre-
sas de servizos forestais e a
través da instalación de plan-
tas de biomasa forestal.

❚ Contribuír á capitalización e
á sostibilidade dos bosques
do sur de Europa, realizando
unha xestión máis integral
dos recursos forestais e valo-
rizando produtos considera-
dos residuais.

❚ Diminuír o risco de incendio
forestal e de ataque de pragas
e enfermidades nos montes
do sur de Europa.

❚ Colaborar na eliminación de
obstáculos e na superación
de deficiencias que impiden
o emprego da biomasa fores-
tal como fonte de enerxía re-
novábel.

❚ Cooperar na diminución da
dependencia dos combustí-
beis fósiles na produción de
enerxía.

As metas do ENERSILVA
❚ Determinar modelos organi-

zativos de xestión do recurso
adaptados á tipoloxía da pro-
piedade forestal de tal forma
que se involucre aos propie-
tarios no aproveitamento de
biomasa e dinamizar a súa
constitución e posta en mar-
cha. Estas estruturas dében-
lle permitir aos propietarios
obter retornos económicos
de produción de enerxía e
garantir un subministro per-
manente de biomasa.

❚ Intercambiar información e
contrastar experiencias que
permitan difundir as tecno-
loxías de aproveitamento da
biomasa adaptadas ás carac-
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A Comisión Europea aproba o proxecto ENERSILVA
Promoción do uso da biomasa forestal con fins
enerxéticos no suroeste de Europa

Francisco Dans del Valle
Director da AFG

O proxecto presentado
pola Asociación Forestal
de Galicia ao Programa
europeo INTERREG III B
SUDOE foi aprobado o
día 4 de marzo. O Comi-
té de Programación do
Interreg III B comunicou-
lle á AFG que o proxecto
ENERSILVA fora seleccio-
nado xunto a outros seis
dun total de 74 proxec-
tos presentados.
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terísticas dos bosques de ca-
da rexión e á tipoloxía das
empresas de servizos fores-
tais existentes no marco
dunha xestión sostíbel dos
bosques.

❚ Analizar e comparar as políti-
cas enerxéticas existentes en
distintas rexións e propor
medidas de fomento e axu-
das aos silvicultores axusta-
das ás características do sur
de Europa capaces de dar un
verdadeiro pulo ao emprego
da biomasa.

❚ Determinar as posibilidades
de desenvolvemento da
biomasa forestal e das alter-
nativas para a súa transfor-
mación en enerxía en cada
rexión, considerando a ex-
periencia doutros países e
rexións.

❚ Colaborar na posta en mar-
cha de posíbeis proxectos de
plantas de biomasa xa exis-

tentes ou que xurdan durante
a execución deste proxecto
de cooperación.

❚ Constituír una rede multidis-
ciplinar de expertos no desen-
volvemento do emprego da
biomasa forestal.

❚ Realizar un labor de comuni-
cación entre silvicultores,
opinión pública e sectores
especializados para crear un
ambiente favorábel que posi-
bilite a aparición de múlti-
ples iniciativas empresariais
de transformación de bioma-
sa en enerxía.

Os socios do proxecto
Coordinador do ENERSILVA:
Asociación Forestal de Galicia.
Galicia: Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia
(Dirección Xeral de Montes e
Industrias Forestais) e Insti-
tuto Enerxético de Galicia
(INEGA).

Cataluña: Centro Tecnolóxico
Forestal de Cataluña.
País Vasco: Confederación de
Forestalistas do País Vasco.
Norte e Centro de Portugal:
Centro da Biomasa para a
Enerxía (CBE) e Asociación de
Produtores Forestais de Portu-
gal (Forestis).
Aquitania (Francia): Unión
Rexional de Sindicatos de Pro-
pietarios Forestais de Aquita-
nia (URSPFA) e Centro Rexio-
nal da Propiedade Forestal de
Aquitania (CRPF).

Orzamento e financiamento
O proxecto ENERSILVA ten un
orzamento de 1.303.849 € e
conta cunha subvención dos
fondos europeos FEDER de
623.150 €.

Duración
Dous anos e medio a partir de
abril de 2005.



Modelos silvícolas ensaiados
Os troncos utilizados nas pro-
bas viñeron dun campo de en-
saio plantado con Eucalyptus
globulus preto de Busselton,
xestionado polo Departamen-
to de Conservación e Xestión
do Territorio do oeste de Aus-
tralia e de Madeiras Auswest

que procesou a madeira no
seu serradoiro de Pemberton.
As operacións de silvicultura
durante os 21,5 anos de vida
dos pés estudados incluíron
rareos e podas.
O ensaio recibiu apoio finan-
ceiro do Departamento de
Sostibilidade e Medio Am-
biente e da Corporación para a
Investigación e Desenvolve-
mento do Monte e Produtos
de Madeira.

As plantacións usadas para es-
te ensaio, segundo explicou o
Dr. Washusen, consistiron en
mouteiras de 5 filas separadas
por 20 metros de pasteiros. A
plantación orixinaria foi de
1.666 pés/ha, rareados ata dei-
xar 150 e 225 pés/ha aos 5
anos. Entre os 3 e os 5 anos fo-
ron podados ata os 6,50 m, e
aos 7 anos foron podados de
novo ata os 10 m de altura. O
Dr. Washusen opina que esta
silvicultura é “ideal” para E.
globulus, aínda que non é ne-
cesario podar ata os 10 m; el
cre que a poda ata os 6,5 m é
suficiente. A quenda de corta
foi de 2,5 anos.

Sistema de serrado empregado
A maioría dos troncos foron
serrados tanxencialemente de-
bido a que as serras xa estaban
preparadas para ese tipo de
corte. Nembargantes, a meta-
de dos troncos de máis de 40
cm de diámetro en punta del-
gada foron procesados experi-
mentalmente cun serrado ra-
dial, e a outra metade foi serra-
da usando serra tanxencial, o
método normal de serrado pa-
ra Eucalyptus diversicolor, un-
ha das variedades máis abon-
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Plantacións de eucaliptos para serra1

Boas noticias desde Australia

María López Leyro
Vicepresidenta da AFG

Os resultados dunhas probas de serrado no oeste de Australia pare-
cen proporcionar certa esperanza sobre as posibilidades de obter al-
tos rendementos de madeira de calidade de plantacións de eucalipto.
O líder do proxecto, o Dr. Russell Washusen do CSIRO Forestal e Pro-
dutos Forestais, di que as probas realizadas confirman que existe po-
tencial para unha importante industria de serra en Australia baseada
en plantacións de eucalipto nos que se observen prácticas silvícolas
deseñadas para a produción de madeira de eucalipto para serra.



dosas no norte e no suroeste
australiano (o que explica que
as serras estean preparadas
para procesar esta variedade, e
tamén E. cloeziana, E. grandis,
e Corymbia maculata no norte,
e E. marginata, xunto con E.
diversicolor no suroeste).

Bos resultados con madeira de
calidade

Unha das achegas clave do es-
tudo foi que os resultados ob-
tidos cos troncos de mellor ca-
lidade da plantación-ensaio
foron, polo menos, tan bos co-
mo os obtidos con troncos de
calidade semellante que viñe-
ron de bosques naturais (que
inclúen E. nitens e outras va-
riedades non especificadas de
eucalipto). Tamén, significati-
vamente, o despece radial dos
troncos (serrando de modo
que a serra corte o tronco per-
pendicularmente aos aneis de
crecemento) non supuxo van-
taxe sobre o corte tanxencial
convencional (coa serra cor-
tando paralelamente aos aneis
de crecemento) debido ao ex-
celente secado da madeira.
Isto contrasta cos resultados
dos ensaios que o Dr. Washu-
sen levou a cabo en Victoria
con E. nitens que demostraron
que o corte radial reducía con-
siderabelmente o problema de
perda de calidade debido a un
secado deficiente. O Dr. Was-
husen dixo que a posibilidade
de usar o serrado tanxencial
suporía unha vantaxe conside-
rábel porque proporcionaría
un procesado máis eficiente e
beneficios máis altos en tron-
cos de diámetro máis pequeno.
Unha serra xemelga McKee-
band equipada con cabezas
esteladoras e un reserrado con
multi serra foron usados no
ensaio do oeste de Australia,
algo que é pouco convencio-
nal no serrado de E. regnans e
de E. delegatensis, as dúas es-

pecies máis importantes de
madeiras duras de Australia,
mais que oferece varias vanta-
xes: unha é a alta velocidade
de procesado dos troncos. As
tensións de crecemento son li-
beradas dos dous lados do
tronco durante o serrado, o
que reduce o potencial de dis-
torsión. E moitas táboas son
dimensionadas durante o pa-
so dos troncos pola serra xe-
melga, eliminando a necesida-
de de volver a serrar. Os siste-
mas de serra dobre son máis
eficientes no serrado tanxen-
cial, de aquí que sexa moi im-
portante que o secado teña si-
do propiamente controlado.

Un bo secado é esencial
O eucalipto serrado de forma
tanxencial ten un problema
comparado co serrado radial:
as táboas secas teñen unha
máis grande tendencia a enco-
ller e expanderse, é dicir, a
abrir fendas ao ancho cando
se usan. Isto pode crear pro-
blemas nalgúns usos e limitar
as oportunidades de mercado.
O ensaio australiano demostrou
que se pode limitar a presenza
de tensións na madeira grazas a
un bo secado. Tamén confirma
os resultados de investigacións
previas que suxeriron que os ra-
reos reducen a tensión da for-
mación da madeira.
Hai plans para levar a cabo pro-
bas adicionais con E. nitens e
con E. globulus, incluíndo tra-
ballos para determinar os im-
pactos da fertilización do solo e
dos rareos na calidade dos
troncos de serrado obtidos.

Principais resultados do ensaio
❚ O secado das táboas serradas

segundo o serrado tanxencial
e o radial produciu moi pou-
cos defectos. El especula que
pode haber moitas razóns
para isto, pero atopou dúas
cousas notábeis: que había

moi pouca tensión en cal-
quera dos troncos, e que a es-
trutura dos aneis de crece-
mento era relativamente uni-
forme. E engade que estas
dúas circunstancias están in-
fluenciadas polos rareos, é
dicir, polo modelo de silvi-
cultura empregado.

❚ No que se refire a E. nitens, o
Dr. Washusen di non estar se-
guro de se sería posíbel ou
apropiado serrar E. nitens
usando serrado tanxencial. E.
nitens ten unha desvantaxe
importante en comparación
con E. globulus: moi baixa
densidade madeireira debida
a paredes fibrosas febles que
poden colapsar durante o se-
cado, ocasionando importan-
tes degradacións da madeira.

❚ O serrado tanxencial é “defi-
nitivamente” a maneira máis
eficiente de serrar o eucalip-
to, especialmente en troncos
de diámetros pequenos, por
exemplo, de menos de 40 cm
de diámetro en punta delga-
da. Os resultados económicos
tamén poden ser mellores
porque hai unha menor dis-
torsión das táboas. No mes de
xaneiro de 2005 o seu grupo
investigador fixo unha proba
con E. globulus de 13 anos
usando un serradoiro de co-
níferas que produciu unhas
táboas de corte tanxencial. Os
troncos foron procesados a
50 metros lineares por minu-
to, o que reduce de modo im-
portante os custos de serra
cando se comparan cos mé-
todos usados nos serradoiros
existentes en Australia proce-
sadores de madeiras duras. O
Dr. Washusen dí que “é difícil
que o serrado radial poida
competir con isto”.

1 A información para este artigo foi tomada

da revista Onwood, nº 42, e redactado a par-

tir de conversas da autora co director do es-

tudo, o Dr. Russell Washusen do Centro de

Investigación Forestal CSIRO de Australia.
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No seu conxunto, os princi-
pios e os elementos de ba-

se identificados en 1998 na es-
tratexia forestal da UE, mante-
ñen a súa vixencia. A xestión
sostíbel dos bosques e o papel
plurifuncional dos mesmos
seguen sendo os principios
centrais comúns; os progra-
mas forestais nacionais pro-
porcionan un marco conve-
niente para executar tales
principios e existe un amplo
consenso sobre a crecente ne-
cesidade de integrar na políti-
ca forestal as cuestións globais
e intersectoriais. 
A experiencia adquirida no pe-
ríodo de aplicación amosa que
os bosques e a silvilcultura po-
den contribuír a alcanzar os
obxectivos de Lisboa de crece-
mento económico sostíbel e
de competitividade, ben como
os obxectivos de Gotemburgo
relativos á salvagarda cuanti-
tativa e cualitativa dos recur-
sos naturais. Non obstante,
para manter e optimizar esta
contribución no futuro, cóm-
pre pór en marcha a estratexia
e o seu proceso de aplicación
no contexto político recente-
mente creado.

Conclusións
❚ En primeiro lugar, se ben as

diversas medidas executadas
durante os últimos anos deron
os seus froitos na xestión sos-
tíbel dos bosques, a competi-

tividade e a viabilidade econó-
mica da xestión forestal na UE
–baseada nun plantexamento
polivalente, que serve simul-
taneamente a obxectivos eco-
nómicos, sociais e ambien-
tais– atópanse cada vez mais
ameazadas no contexto dun
mercado aberto e global. A
maior parte dos propietarios
forestais ten poucas posibili-
dades de conseguir economí-
as de escala. Os propietarios
forestais proporcionan á so-
ciedade unha ampla gamma
de bens e servizos, mais a
maior parte dos seus ingresos
procede da venda de madeira.
Satisfacer o crecente interese
do público na xestión dos bos-
ques polos seus beneficios
ambientais e sociais esixe, en
moitos casos, cambios nas
prácticas de xestión que po-
den reducir a viabilidade eco-
nómica da silvicultura. Estas

cuestións deben abordarse no
futuro se se quere perpetuar
na UE a tradición de silvicul-
tura polivalente.

❚ En segundo lugar, a estratexia
forestal da UE baséase na
subsidariedade e na respon-
sabilidade compartida; non
obstante unha serie de políti-
cas e iniciativas da UE teñen
tamén incidencia nos bos-
ques e na silvicultura. Polo
tanto, resulta necesario refor-
zar a coherencia entre as polí-
ticas da UE, así como na coor-
dinación entre a Comisión e
os Estados membros, e esta-
blecer mecanismos axeitados
de supervisión para a execu-
ción da estratexia, de xeito
que no proceso de elabora-
ción de políticas se teñan en
conta de forma coherente a
diversidade de funcións que
cumpren os bosques e os seus
vencellos con outras políticas.
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Estratexia Forestal da
Unión Europea
Conclusións do informe elaborado pola
Comisión Europea

O pasado 10 de marzo de 2005 a Comisión
Europea presentou unha comunicación diri-
xida ao Consello e ao Parlamento Europeo na
que se pronuncia sobre o desenvolvemento
da Estratexia Forestal aprobada en 1998. A
seguir recóllense as conclusións principais e
as propostas contidas nesta comunicación na
que se recomenda a elaboración dun Plan de
Acción Forestal para o ano 2006.



❚ En terceiro lugar, todas as par-
tes interesadas nos bosques e
na silvicultura subliñan a im-
portancia da boa gobernanza
para a protección e a xestión
sostíbel dos bosques. Un
plantexamento participativo
e colaborador na elaboración
e na execución de políticas é
unha condición previa para a
boa gobernanza. Faise nece-
sario revisar e consolidar as
estruturas de consulta en ma-
teria de silvicultura, a escala
comunitaria e nacional, para
facilitar a transparencia na to-
ma de decisións e nun diálogo
estruturado con todas as par-
tes interesadas.

❚ E por último, pero non me-
nos importante, o recoñece-
mento da importancia global
dos bosques no desenvolve-
mento sostíbel, incluídas as
dimensións en materia de
cambio climático e biodiver-
sidade, é cada vez maior. A
UE debe seguir apoiando fir-
memente os compromisos
internacionais a favor da xes-
tión sostíbel dos bosques a
escala global. A este respecto,
a decisión sobre o futuro
acordo internacional sobre
os bosques, que se adoptará
en maio de 2005 na 5ª sesión
do Foro das Nacións Unidas
sobre os Bosques (FNUB), se-
rá importante.

A estratexia forestal da UE non
só proporciona un marco de
referencia para as políticas,
iniciativas e accións relaciona-
das cos bosques, senón que
mudou o xeito de abordar os
problemas relacionados cos
bosques. Sen embargo, os
cambios no contexto político
suxiren que no futuro sexa ne-
cesario adoptar un plantexa-
mento máis coherente e diná-
mico na xestión do recursos
forestais da Unión.
Tal plantexamento débese ba-
sear nunha visión compartida

do sector forestal da UE e dos
desafíos aos que se enfronta a
escala global, comunitaria e
nacional, e nunha compren-
sión común sobre a aportación
dos bosques e da silvicultura
na sociedade moderna. Dito
plantexamento debe abran-
guer un conxunto de obxecti-
vos claros que poidan constitu-
ír a base dunha supervisión e
un inventario periódicos, e reu-
nir as iniciativas políticas te-
máticas, horizontais e intersec-
toriais, no ámbito comunitario
e nacional, nun marco estrutu-
rado que mellore e faga máis
eficaces a coordinación e a
consulta, e promover o fluxo de
información entre os diferentes
protagonistas en cuestión.
A Comisión considera que a
elaboración dun plan de ac-
ción da UE para a xestión sos-
tíbel dos bosques pode pro-
porcionar tal marco e achegar
o ímpeto necesario para trans-
formar a estratexia forestal da
UE nun proceso dinámico ca-
paz de responder ao contexto
político recentemente creado
e ofrecer resultados coheren-
tes coas estratexias de Lisboa e
Gotemburgo.

Proposta da Comisión ao
Consello Europeo

❚ Elaborar un plan de acción da
UE para a xestión sostíbel dos
bosques, que proporcione un
marco coherente para a exe-
cución das iniciativas relacio-
nadas cos bosques e sirva de
instrumento coordinador en-
tre as accións comunitarias e
as políticas forestais dos esta-

dos membros. A lista non ex-
haustiva de medidas que de-
ben adoptarse no ámbito co-
munitario e nacional debe in-
cluír os elementos e ámbitos
seguintes: cuestións socioe-
conómicas (competitividade
da silvicultura, avaliación dos
bens e servizos sociais e am-
bientais); asuntos medioam-
bientais (cambio climático,
incendios forestais, auga, pro-
tección da biodiversidade);
uso da madeira como fonte
enerxética; información sobre
a madeira como recurso reno-
vábel e respectuoso co medio
ambiente; cuestións de go-
bernanza; actividades hori-
zontais (investigación, forma-
ción, estatísticas forestais, su-
pervisión); e coordinación,
comunicación e cooperación.
Tamén debe dilucidarse a di-
mensión internacional destas
cuestións.

❚ Revisar os medios e as prácti-
cas comunitarios actualmen-
te empregados para facilitar a
coordinación, a comunica-
ción e a cooperación entre os
diferentes sectores políticos
con influencia na silvicultu-
ra, á luz da crecente comple-
xidade da política forestal e
dos procesos de toma de de-
cisións. Esta revisión tamén
incluirá a Decisión do Conse-
llo de 29 de maio de 1989 po-
la que se crea un Comité Fo-
restal Permanente e a fun-
ción que este órgano debe
desenvolver na aplicación do
plan de acción.

A Comisión propón presentar
dito plan de acción en 2006 ■
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A maior parte dos propietarios
forestais ten poucas

posibilidades de conseguir
economías de escala
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Os socios da Asociación Forestal de Galicia

fixeron unha visita forestal ás Pontes
O pasado sábado 5 de marzo un grupo de socios
da AFG fixo unha viaxe forestal ás Pontes de
García Rodríguez onde visitaron a mina e a entu-
lleira de Endesa. O grupo tivo a ocasión de coñe-
cer os proxectos de recuperación do oco da mina
de cara ao abandono da actividade extractora
que se vai producir no ano 2006. O enxeñeiro
encargado da recuperación da entulleira, Aníbal
Gil, explicoulle aos presentes o proceso que se
está seguindo para a restauración dos estériles da
mina e a súa transformación en solos produtivos.
Os viaxeiros fixeron un percorrido en autobús
pola mina e pola entulleira para comprobar os
resultados da restauración forestal.
Pola tarde o grupo visitou unha parcela experi-
mental da AFG con piñeiro laricio, Criptomeria
japonica e Chamaecyparis lawsoniana onde se
poden aprezar os bos resultados do laricio en solos

O Centro de Investigacións Forestais e Ambientais
de Lourizán ten programadas varias actividades de
divulgación ambiental pensadas para a transferen-
cia tecnolóxica dos proxectos de investigación fo-
restal e ambiental que se están a levar a cabo no

Centro. Estas conferencias, baixo o título de Venres
forestais, desenvolveranse ao longo de todo o ano
no salón de actos do CIFAL a partir das 13 horas.
As conferencias programadas ata agora son as se-
guintes:

de baixa fertilidade e pouca profundidade. A con-
tinuación visitouse un monte de 24 ha dun socio
da AFG repoboada con piñeiro laricio e insigne e
cun parque eólico instalado na súa parte alta.
A visita prevista ao parque eólico experimental
de Sotavento non se poido relizar xa que o par-
que tivo que pechar debido ás malas condicións
meteorolóxicas.

Ciclo de conferencias do Centro de Investigacións
Forestais e Ambientais de Lourizán

Data Conferenciante Título da conferencia
1 de abril Mª Eugenia Miranda Fontaíña A variabilidade clonal do castiñeiro en resistencia a Phytophthora cinnamomi
15 de abril Francisco Javier Silva Pando Fluorescencia da clorofila: principios, métodos e aplicacións forestais
29 de abril Luis Sampedro Pérez O emprego de isótopos estábeis en ecoloxía: cambios no ciclo C e N tras un cambio de uso

no chan
13 de maio Pedro Pérez-Gorostiaga Efectos de diferentes niveis de severidade do lume sobre a emerxencia, mortalidade e crece-

mento de plántulas de Pinus pinaster
27 de maio Francisco J. Fernández de Ana Magán Novos desafíos no coñecemento da sanidade forestal
10 de xuño Rafael Zas Arregui A avaliación de ensaios de proxenie de Pinus pinaster e as súas consecuencias no programa

de mellora: herdabilidade dos caracteres de mellora, correlación xuvenil-adulto e interacción
xenotipo x ambiente

24 de xuño Mª Teresa Fonturbell Lliteras Efecto inmediato da severidade do lume sobre algunhas características químicas en dous solos
típicos de masas de Pinus pinaster

9 de setembro Josefa Fernández López A diversidade xenética das poboacións españolas de castiñeiro silvestre (Castanea sativa) e as
súas repercusións na selección de materiais de reprodución e en conservación

23 de setembro Serena Santalomaza Pavone Ecoloxía do comportamento de Gonipterus scutellatus e do seu parasitoide Anaphes nitens
7 de outubro Margarita Alonso Santos Evolución de parámetros edáficos e foliares por efecto da desmesta en carballeiras atlánticas
21 de outubro Raquel Vázquez Díaz O programa de selección de materiais de reprodución de nogueira (Juglans regia) para madei-

ra do CIFAL
4 de novembro Vicente Rozas Ortiz Efectos da variabilidade climática e a oscilación do Atlántico Norte sobre o crecemento radial

da faia (Fagus sylvatica) e do carballo (Quercus robur) na cornixa Cantábrica
18 de novembro Daniel Folgueira Villamor Avaliación e selección de procedencias de Sequoia sempervirens
2 de decembro Josefa Fernández López Clons de castiñeiro para a produción de madeira
16 de decembro Verónica Codesido Sampedro A selección de Pinus radiata por crecemento, conformación de fustes e ramosidade
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Lei de ordenación urbanística e protección
do medio rural de Galicia
O 31 de decembro de 2004 foi publicada a Lei
15/2004, do 30 de decembro, de ordenación ur-
banística e protección do medio rural de Galicia.
A finalidade desta lei é mellorar substancialmente
a calidade da ordenación urbanística cara a favo-
recer o desenvolvemento equilibrado e sostíbel
do territorio, contribuír a elevar a calidade de vi-
da e a cohesión social da poboación, protexer e
potenciar o patrimonio natural e cultural e garan-
tir o dereito constitucional a desfrutar dunha vi-
venda digna nun contorno de calidade.

Medidas para a prevención de incendios
forestais
O 3 de febreiro de 2004 publicouse a Resolución
do 27 de xaneiro de 2005 sobre medidas para a
prevención de incendios forestais durante o ano
2005, nela establécense unhas prohibicións de
carácter xeral, declarando época de máximo peri-
go de incendios a comprendida entre o 15 de xu-
llo e o 30 de setembro deste ano. Sen embargo
poderá considerarse igualmente época de máxi-
mo perigo, aqueloutros períodos do ano no que
as condicións meteorolóxicas ou outras circuns-
tancias agraven o risco de incendios.

Decreto de prevención de incendios e
regulación de aproveitamentos forestais
O 16 de febreiro publicouse no Diario Oficial de
Galicia o Decreto 21/2005, do 20 de xaneiro, de
prevención de incendios e regulación de aprovei-
tamentos forestais, que ten por obxecto compati-
bilizar os aproveitamentos do monte, coa finali-
dade de previr os incendios forestais e as súas
consecuencias, no ámbito territorial da Comuni-
dade Autónoma de Galicia.

Neste Decreto regúlanse os aproveitamentos da
madeira queimada que se realicen en terreos
afectados por un incendio, que requirirán autori-
zación previa da delegación provincial da Conse-
llería de Medio Ambiente. Pero o máis salientábel
quizáis son as limitacións que se poñen ao uso
dos terreos queimados.
❚ Prohíbese o pastoreo en todas as áreas arbori-

zadas que resulten afectadas por incendios fo-
restais, nun prazo mínimo de tres anos a partir
da data en que se produza o lume.

❚ As autorizacións para construción de instalacións
en solo rústico queimado previstas na Lei 9/2002,
modificada pola Lei 15/2004, requirirá, durante
un prazo de tres anos contados desde a data en
que tivo lugar o incendio forestal cando o incen-
dio fose superior a unha hectárea, do informe fa-
vorábel da Consellería de Medio Ambiente.

❚ Os aproveitamentos e a repoboación cinexética
en terreos queimados queda prohibida durante
un período de tres anos desde a data do lume,
salvo autorización expresa da Dirección Xeral de
Conservación da Natureza, logo de informe fa-
vorábel da Dirección Xeral de Montes e Indus-
trias Forestais.

❚ Nos terreos arborizados queimados prohíbese a
realización de actividades cuxa viabilidade estea
directamente relacionada coa desaparición do
arborado, salvo autorización expresa da Direc-
ción Xeral de Montes e Industrias Forestais.

Períodos hábiles de pesca
O 18 de febreiro publicouse no Diario Oficial de
Galicia a Orde do 11 de febreiro de 2005 pola
que se fixan os períodos hábiles de pesca e as
normativas relacionadas con ela nas augas conti-
nentais da Comunidade Autónoma de Galicia du-
rante a tempada 2005.

Regulación do comercio de dereitos de
emisión de gases de efecto invernadoiro
O 10 de marzo publicouse no Boletín Oficial do
Estado a Lei 1/2005, de 9 de marzo, pola que se
regula o réxime do comercio de dereitos de emi-
sión de gases efecto invernadoiro.
Esta Lei ten por obxecto a transposición da Directi-
va 2003/87/CE do Parlamento Europeo e do Con-
sello, de 13 de outubro de 2003, a fin de estable-

cer un réxime para o comercio de dereitos de emi-
sión de gases efecto invernadoiro, para fomentar
reducións das emisións destes gases dunha forma
eficaz e de maneira economicamente eficiente.
Esta Lei será de aplicación ás emisións dos gases:
dióxido de carbono (CO

2
), metano (CH

4
), óxido ni-

troso (N
2
O), hidrofluorocarburos (HFC), perfluoro-

carburos (PFC), hexafluoruro de xofre (SF
6
), xerados

polas actividades ás que se refire o anexo I da Lei.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO
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participación da AFG en actos de interese forestal

Reunión con representantes da Mancomuni-
dade de Vigo en Xinzo, Ponteareas. Asistiron
Francisco Fernández de Ana, Xosé Represas, Fran-
cisco Dans e Daniel Rodríguez (10 de xaneiro).

Visita da Xunta de Goberno da AFG á oficina
de Xinzo, Ponteareas. Asistiron Francisco Fernán-
dez de Ana, María López, José Luis Campos, Xo-
sé Represas, José Luis Corral, Martín Souto, Sera-
fín González, Salvador Rodríguez e Jesús Rodrí-
guez (14 de xaneiro).

Asemblea Xeral da Asociación Galega Pro-
motora da Certificación Forestal en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Braulio
Molina (18 de xaneiro).

Xornada técnica sobre o réxime fiscal das co-
munidades de montes veciñais en man co-
mún organizadas polo Colexio Oficial de Enxeñei-
ros Técnicos Forestais de Galicia en Santiago. Asis-
tiu Daniel Rodríguez (22 de xaneiro).

Reunión técnica de AFG-SELGA en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana, Francisco
Dans, Braulio Molina, Enrique García, José Luis Dí-
az-Caneja, Manuel Pazos, Daniel Rodríguez, Julio
Ruiz, Beatriz Fernández, José Ramón Pedre, Jaime
Barros, Felipe Oural e Cristina Verde (24 de xaneiro).

Entrevista co Director Xeral de Montes en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (2 de febreiro).

Reunión sobre o Plan Rector do Parque Natu-
ral das Fragas do Eume en Cabanas. Asistiron
José Luis Corral e Enrique García (3 de febreiro).

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

Reunión do Grupo Consultivo de Bosques e
Cortiza da Unión Europea en Bruxelas. Asistiu
en representación de COSE Francisco Dans (11 de
febreiro).

Reunión do Grupo de Traballo do Referente
Técnico Rexional para a certificación rexional
PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (14 de
febreiro).

Reunión co Director Xeral de Tributos do Mi-
nisterio de Economía e Facenda en Madrid. Asis-
tiron Francisco Fernández de Ana e Francisco
Dans (22 de febreiro).

Visita á Central de Biomasa de Allariz. Asisti-
ron María López, Jesús Rodríguez, Francisco
Dans, Julio Ruiz e Fernando Molina Martínez (25
de febreiro).

Xunta Xeral Extraordinaria de SELGA en San-
tiago. Asistiron Fernando Molina Rodríguez, Fran-
cisco Fernández de Ana, Xosé Represas, Antonio
Rigueiro, María López, José Luis Campos, Braulio
Molina, Julio Ferreiro, Santiago González, Francis-
co Dans, Daniel Rodríguez, Fernando Molina Mar-
tínez, Rafael Abuín, Beatriz Fernández, Enrique
García, José Ramón Pedre, Julio Ruiz e Cristina
Verde (25 de febreiro).

Reunión do Grupo de Traballo do Referente
Técnico Rexional para a certificación rexional
PEFC en Santiago. Asistiu Braulio Molina (1 de
marzo).

Reunión do proxecto ECAS en Lisboa. Asistiu
Manuel Pazos (1 de marzo).

Reunión co Conselleiro de Innovación, Indus-
tria e Comercio da Xunta de Galicia en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Fernando
Molina Martínez (3 de marzo).

Viaxe forestal dos socios da AFG ás Pontes.
Restauración dunha entulleira, silvicultura do pi-
ñeiro insigne e aproveitamento eólico en terreos
forestais. Acompañaron ao grupo Francisco Dans
e Cristina Verde (5 de marzo).

Presentación do Proxecto do Centro Loxísti-
co Forestal de ENCE en Ortigueira. Asistiron
Francisco Fernández de Ana e Enrique García (8
de marzo).

Reunión do Directorio de USSE en Porto. Asis-
tiron Antonio Rigueiro e Francisco Dans (14 de
marzo).

Curso de xestión de montes veciñais en Louri-
zán. Impartiron o curso Julio Ruiz e Beatriz Girál-
dez (14 de marzo).

Asemblea Xeral do Instituto Europeo do Bos-
que Cultivado (IEBC) en Porto. Asistiron Anto-
nio Rigueiro e Francisco Dans (15 de marzo).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en
Cangas de Foz (19 de marzo).
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cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

14 e 15 de abril de 2005
Xornadas Internacionais de Fiscalidade e
Financiación de Montes. Vigo
Organiza: Asociación Forestal de Galicia e Unión de
Selvicultores do Sur de Europa (USSE)
Máis información: Tel.: 981 564 011, Fax: 981 563 379 e

www.asociacionforestal.org

26-29 de abril de 2005
Conferencia sobre biodiversidade e conservación
biolóxica en plantacións forestais. Burdeos
Organiza: Instituto Europeo do Bosque Cultivado
(IEBC), INRA, IUFRO, WWF e EFI.
Máis información en www.iefc.net

9-11 de maio de 2005
II Conferencia Internacional sobre estratexias de
prevención de incendios no sur de Europa.
Barcelona
Organiza: Consorci Forestal de Catalunya, COSE, USSE
e Centre Tecnològic Forestal de Catalunya
Máis información: Tel.: 973 481 752, Fax: 973 481 392 e

www.ctfc.es/confeinfor/

1-4 de xuño de 2005
Elmia Wood. Jönköping, Suecia
Feira forestal internacional
Máis información: CESEFOR, representante de Elmia Wood en

España, Tel.: 975 212 453, Fax: 975 231 636,

elmiawood@ceserfor.com e www.elmiawood.se

15-19 de xuño de 2005
Semana Verde de Galicia. Silleda
Feira de carácter agrario
Organiza: Fundación Semana Verde
Máis información: Tel.: 986 80 46 17 e www.feiragalicia.com

23, 24 e 25 de xuño de 2005
Asturforesta. Monte Armayán – Tineo. Asturias
Feira nacional de silvicultura e aproveitamentos forestais

Organiza: Agencia de Desarrollo Local de Tineo
Máis información: Tel.: 985 801 976 e 985 800 809, 

Fax: 985 801 694 e www.asturforesta.com

8-13 de agosto de 2005
XXII Congreso mundial de IUFRO. Queensland,
Australia
Organiza: Unión Internacional de Organizacións de
Investigación Forestal (IUFRO)
Máis información: www.iufro2005.com

12-18 de setembro de 2005
Conferencia Mundial sobre restauración ecolóxica
XVII Conferencia da Sociedade Internacional para
a restauración ecolóxica e IV Conferencia
Europea sobre restauración ecolóxica. Zaragoza
Organiza: Sociedade Internacional para a restauración
ecolóxica, CSIC e CIHEAM
Máis información: Tel.: 976 211 748, Fax: 976 212 959 e 

www.ecologicalrestoration.net

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

www.secforestales.org/marcos.htm

20, 21 e 22 de outubro de 2005
Suberwood 2005. Huelva
Conferencia científico-técnica sobre os novos retos
para a integración dos montes de sobreira e os produ-
tos de cortiza
Organiza: Universidad de Huelva, Centro de Estudos
Florestais da Universidade Técnica de Lisboa
Máis información: Tel.: 959 217 531, Fax: 959 217 560 e

www.uhu.es/suberwood2005

SESFOR
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Ogrupo pasteiro ENCE rea-
lizou o día 8 de marzo a

presentación pública do seu
novo Centro Loxístico Forestal
no polígono industrial de Orti-
gueira. Nesta presentación ex-
púxose o proxecto que conta co
apoio do Concello de Ortiguei-
ra a través dun convenio asina-
do entre ambas institucións.
En palabras do presidente de
ENCE e de Caixa Galicia, José
Luis Méndez, este proxecto
nace co fin de mellorar a ren-
dibilidade da cadea da madei-
ra mediante unha mellor efi-
ciencia no proceso da loxística
forestal, e  implantarase no
centro dunha das maiores áre-
as produtivas de eucalipto de
España. A inversión prevista

nas distintas fases do proxecto
ascende a 27 millóns de euros
e prevé a creación de 35 postos
de traballo directos e o move-
mento loxístico de entre 40 e
50 camións diarios. 
Nunha primeira etapa crearase
un parque que permitirá alma-
cenar, clasificar e escascar a
madeira de forma industrial. A
madeira clasificada para a
transformación en pasta para
papel será estelada neste cen-
tro, e así transportar ás fábricas
de Navia e de Pontevedra un
produto, estelas de eucalipto,
cunha primeira transformación
que facilita o seu manexo e aba-
rata os custos de transporte.
A segunda fase do proxecto,
sen data prefixada para o ini-

cio, prevé a instalación dun se-
rradoiro e dunha planta de
transformación de biomasa.
A primeira repercusión da
creación deste centro no
mercado local será que o es-
tonado eucalipto deixarase
de facer no monte como era
tradicional na zona do Orte-
gal. ¿Comezarase a revalori-
zar a casca como produto in-
dustrial?, ¿en canto diminui-
rán para o produtor os custos
de corta e saca da madeira ao
non ter que escascar a madei-
ra no monte?, a mellora na lo-
xística de transporte do euca-
lipto á fábrica ¿repercutirá
nunha mellora do prezo en
cargadoiro?. O tempo encar-
garase de contestar ■

NORFOR, do grupo ENCE, 
creará un centro loxístico

forestal en Ortigueira

Viaxe forestal a Ourense: 
silvicultura de frondosas e produción de planta

Sábado 28 de maio de 2005
Saída e retorno do autobús de Santiago de Compostela
Os interesados en participar nesta viaxe deberán poñerse en contacto coa oficina da AFG en Santiago de
Compostela (981 564 011) antes 20 de maio.

PUBLI
Desbroces

ROCHA
OJO CAMBIAR TELF

986 633 788

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



PIÑEIRO: EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA PARA SERRA EN GALICIA

Prezos en euros/m3 con casca en cargadeiro de camión (ø > 30 cm)

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

Prezos en euros/m3da madeira con casca en cargadeiro de camión
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Omercado da madeira é
cada día mais globaliza-

do, o que fai habitual as im-
portacións e exportacións de
madeira, así como dos produ-
tos elaborados. Coñecer cales
son os prezos da madeira
noutras rexións de Europa é
de grande utilidade para pre-
ver cambios, observar ten-
dencias e analizar os merca-
dos locais.
Por este motivo os membros
da USSE, Unión de Selviculto-
res do Sur de Europa, realiza-
rán un seguimento perma-
nente da evolución dos prezos
da madeira en distintas re-
xións europeas, do que aquí
presentamos os datos para o
ano 2004 da madeira en pé
con casca.

Indicador de prezos da madeira

Manuel Pazos Lamoso
Xerente da Unidade de

comercialización de madeira de Selga
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PREZOS DA MADEIRA NO SUROESTE DE EUROPA €/m3

Piñeiro pinaster Piñeiro radiata Eucalipto Chopo

2004 Serra Tritur. Serra Tritur. Serra Tritur. Serra Tritur.
Asturias 33 9 36 9 24 21
Cantabria 45 17,5 30 27,1 45 17,5
Castilla y León 53
Cataluña 40,5 2,7 45,9 2,4 13,2 40 9,6
Euskadi 42 8,8 60 8,8 46,5
Galicia 40 15 41 14 36 26 64 4
Navarra 45 4,5 51 4,5
Aquitania 34 3 40
Norte Portugal 44,3 22 35 26,4 48
Centro Portugal 31,8 22 34 22 45

Prezo por m3 de madeira en pé con casca.
* Estes datos teñen un fin exclusivamente orientativo para o produtor de madeira e foron proporcionados polas asociacións de propietarios forestais
membros de USSE.
Na utilización destes datos débese mencionar a fonte de información.
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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

marzo  2005

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 34 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 48 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 56 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 85 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 18 €/m3 c/c

ø superior a 20 cm 40 €/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 42 €/m3 c/c
ø 20 a 29 cm 55 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 64 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 55 €/m3 c/c

según usos 83 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

ACACIA NEGRA

ALISO

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel o tablero 28 €/m3 c/c
45 €/m3 s/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 37 €/m3 c/c
55 €/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 64 €/m3 c/c
Chapa plana 98 €/m3 c/c

Desenrollo 45 €/m3 c/c
Chapa plana 75 €/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 71 €/m3 c/c
Chapa plana 108 €/m3 c/c

Desenrollo 55 €/m3 c/c
Chapa plana 85 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

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

Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG

ø diámetro c/c con corteza s/c sin corteza
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O renacer da biomasa forestal
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