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lChega o verán, tempo quente e de seca nos montes e con el o lume. Os
forestais sentimos a inquedanza do perigo constante a que están expos-
tos o noso traballo e a nosa ilusión como silvicultores. Nese sentimento

xorde tamén o noso pesar e agradecemento para os que co seu traballo e arris-
cando a súa vida levan a cabo a defensa deste patrimonio; A AFG quere lembrar e
render tributo á memoria do último traballador, piloto, morto neste ano, xunta-
mente con outros que faleceron con anterioridade servindo á nosa sociedade.
Soamente a choiva redentora nos libera desa presión anímica, polo menos por un
tempo máis ou menos longo.

Todos estamos de acordo en que a fraxilidade do monte galego, pola súa tipolo-
xía, require dispor dun bo Servizo de Defensa Contra o Lume. Sabemos que non
podemos prescindir del, xa que oito mil lumes ao ano obrigan a manter esa vixian-
za cáseque constantemente; loxicamente é desexábel melloralo dentro duns orza-
mentos que aporten máis axuda a un sector tan importante para a economía e o
medio ambiente.

A loita contra o lume require importantes recursos, pero non superiores aos que se
dedican a outros obxectivos sociais. Estes recursos non terían que ser soportados
soamente polos orzamentos do sector forestal xa que en boa medida moitos dos
incendios poden considerarse urbanos ou cando menos periurbanos e non fores-
tais. Neste sentido saudamos a boa nova do goberno central de que teremos un
avión anfibio estacionado todo ano en Lavacolla e que un helicóptero da Garda
Civil vén destinado a Galicia para apoiar a vixianza de incendios.

No Comité Galego de Defensa contra Incendios Forestais, onde a AFG ten un
posto, preséntanse planos de actuación preventivos para as áreas de maior inci-
dencia de lume. Entendendo a boa intención que se supón anima aos políticos,
parécenos que con ese diñeiro dedicado ás áreas de maior risco prémiase en boa
medida a quen menos fai pola defensa do medio natural, cousa que resulta un
tanto paradoxal ante moitos dos particulares e comunidades que invisten tempo e
diñeiro na defensa dos seus montes e que non reciben do mesmo xeito esas con-
sideracións e axudas por parte da Administración.

Esta situación reflíctese ben no caso dos montes veciñais que manteñen cuadrillas
de incendios, coas que corren con máis do 70% do custo, comprometéndose a
prestar servizo a outras áreas nas que, en moitos casos, non se achega nada a este
sistema de extinción ou ben están alonxadas da base de actuación destes equipos.
Ao mesmo tempo grupos de propietarios particulares artellan a vixianza de lumes,
no tempo de verán, sen ningún apoio da Administración. 

Consideramos fundamental a solidariedade dos silvicultores perante os traumáticos
feitos que leva de seu o incendio, pero tamén debemos esixir que a Administración
competente demande a solidariedade de institucións locais ou empresas con res-
ponsabilidade no mantemento das súas infraestruturas que, pola súa extensión,
deberían exercer como verdadeiras áreas de defensa como é o caso das autoestra-
das, os camiños de ferro, as áreas de ocupación das liñas electricas, as beiras das
estradas provinciais ou locais e mesmo os camiños públicos en áreas rurais. Todos
estes lugares que deberan xogar un importante papel como cortalumes ou puntos
de apoio son, en moitos casos, os causantes ou agravantes de incendios pola falta
de mantemento.

Os silvicultores temos que procurar manter en boas condicións de defensa contra
o lume as nosas propiedades e ao mesmo tempo concienciarnos da incidencia que
a atención dos nosos predios ten nos veciños e lindantes. É posíbel que o agrupa-
mento e a xestión conxunta dos predios fose unha boa fórmula para facilitar o sis-
tema de defensa, pero se esa xestión conxunta estivese vencellada ao monte veci-
ñal entón mellor que mellor.

A todo isto as preguntas que nos facemos e nas que nos atopamos atrancados
diante do lexislado na Lei de Montes son: ¿Como se pode incentivar ou aguilloar
ao propietario forestal para que manteña o seu predio en boas condicións de
defensa contra o lume cando a madeira e outros produtos do monte están bai-
xando de prezo?. ¿É xusto que un incendio causado por outros hipoteque o cam-
bio de uso da nosa propiedade por trinta anos?
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Nas Xornadas Internacio-
nais celebradas no Audito-

rio de Caixanova o 14 e 15 de
abril en Vigo expuxéronse inte-
resantes ponencias sobre a si-
tuación fiscal da actividade fo-
restal en distintas rexións euro-
peas. O contraste entre os
distintos tratamentos fiscais
puxo de manifesto a diversida-
de existente nos bosques do
sur de Europa. O tratamento
fiscal da actividade forestal en
España aparece así como un
dos máis avanzados en Europa,
inda que presenta algunhas ca-
rencias e deficiencias que será
preciso solucionar nun futuro.
Especialmente relevante foi a
presentación da lei belga so-
bre agrupacións forestais que

pretende dar solución á xes-
tión das pequenas propieda-
des forestais neste país, da
que se inclúe un resumo nas
páxinas 7 e 8 desta revista.
No que respecta ás axudas pú-
blicas existentes en Francia e
Portugal e varias rexións de Es-
paña, confírmanse as expecta-
tivas e incertidumes presentes
en toda Europa dado o previsí-
bel descenso dos fondos desti-
nados aos bosques no novo
Regulamento de Desenvolve-
mento Rural que vai entrar en
vigor no ano 2007. Esta situa-
ción é particularmente grave
en España que está acostuma-
da a empregar os fondos euro-
peos, en particular nas rexións
obxectivo 1, para cofinanciar

as axudas á silvicultura e que
carecen de axudas específicas
financiadas por fondos pro-
pios do Estado.
O terceiro bloque das Xornadas
Os novos produtos financeiros
para o bosque, cobra unha es-
pecial importancia dado que
marca novos camiños para
conseguir novas fontes de fi-
nanciación para os bosques.
Nese sentido as palabras do Ca-
tedrático de Dereito Financeiro
da Unversidade de Barcelona,
Tulio Rosembuj sobre a posibi-
lidade de que se comercie cos
valores intanxíbeis que xera o
bosque e a exposición do Cate-
drático de Edafoloxía da Uni-
versidade de Santiago, Felipe
Macías, defendendo a tese de
que as inversións nos bosques
europeos deben ser contabili-
zadas no mercado de gases de
efecto invernadoiro como su-
midoiros de CO

2
, constituíron

dúas aportacións moi ben aco-
llidas polos propietarios fores-
tais asistentes ■

fiscalidad
financiacióny

demontes

jornadas_internacionales 



Coa modificación da situa-
ción fiscal das comunida-

des de montes no ano 1999 in-
tentouse, por parte do lexisla-
dor, aclarar a morea de dúbidas
que lles xurdían tanto aos di-
rectivos das comunidades de
montes como á propia Admi-
nistración en relación á tribu-
tación das mesmas.
A Asociación Forestal de Gali-
cia participou na comisión de
estudo desa modificación e se
ben foi aceptada algunha das
súas propostas (por exemplo, a
inclusión como deducíbeis dos
gastos sociais) houbo outras
non consideradas. Unha vez
aplicada a nova lexislación, es-
tívose analizando a repercu-
sión da mesma no desenvolve-
mento da actividade das co-
munidades de montes, tal e
como se comprometeu a Aso-
ciación Forestal no ano 1999.
Cunha experiencia suficiente
para analizar os problemas
presentados (en concreto seis
exercicios fiscais), a AFG pro-
púxolle á Dirección Xeral de
Tributos do Ministerio de Eco-
nomía e Facenda unha serie

de melloras que a continua-
ción se describen.
❚ Ampliación do prazo para

reinversión dos beneficios:
os tres anos actuais fanse de-
masiado curtos para facer in-
versións produtivas tanto no
monte coma no seu entorno
social. Podería instrumenta-
lizarse ese aumento de prazo
mediante a creación dunha
provisión para os gastos futu-
ros que a comunidade vai re-
alizar pero que, por diferen-
tes motivos, non pode levalos
a cabo no prazo que permite
Facenda para que sexan de-
ducíbeis.

❚ Certificacións dos gastos so-
ciais por parte da propia di-
rectiva da comunidade: o fei-
to de ter que depender dun
organismo externo á comu-
nidade de montes (concello
ou Xunta de Galicia) á hora
de certificar se realmente un
gasto é social ou non, fai que
se manteña unha incertidu-
me ao longo do tempo que
sería conveniente eliminar.

❚ O valor das existencias de ma-
deira: o simple paso do tempo
fai que, no momento da venda
da madeira, o resultado fiscal
obtido non coincida co real. O
non poder actualizar o valor

dos traballos que se foron fa-
cendo ao longo da quenda de
corta fai que o valor das exis-
tencias na contabilidade sexa
moito menor do que realmen-
te nos custou producir a ma-
deira. Polo tanto, o beneficio
fiscal obtido pola venda é
maior do real (sobre todo no
caso de especies con quendas
de corta moi longas).

❚ Gastos de difícil xustifica-
ción: Considerando a estru-
tura da meirande parte das
comunidades de montes,
existen uns gastos adminis-
trativos (chamadas telefóni-
cas, desprazamentos, mate-
rial de oficina, etc) que en
moitos casos é difícil xustifi-
car. Debería poderse consi-
derar unha cantidade como
gastos de difícil xustificación.

❚ Comunidades con pequenos
ingresos: unido ao punto an-
terior, existe un gran número
de comunidades de montes
practicamente inactivas ou
con moi pouca actividade ás
que o feito de ter que decla-
rar lles resulta moi gravoso.
Debería existir un nivel de in-
gresos por debaixo dos cales
non fose necesario presentar
declaración polo Imposto so-
bre Sociedades ■
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Daniel Rodríguez Cebreiro
Director Económico da AFG

A adaptación da fiscalidade á
realidade das comunidades de montes

De esquerda a dereita: Roberto I. Fernández, Profesor titular de Dereito Financeiro e Tributario da Universidade de Vigo; Daniel
Rodríguez, Director Económico da AFG e José Antonio López-Santacruz, Subdirector Xeral de Impostos sobre as Persoas Xurídicas
do Ministerio de Economía e Facenda.



A Lei belga de Agrupacións
Forestais concédelle un

estatuto de “agrupacións fo-
restais” a unha sociedade civil
escollida entre as diferentes
formas de sociedades comer-
ciais existentes como a socie-

dade persoal de responsabili-
dade limitada, a cooperativa
con responsabilidade limitada
e a sociedade anónima.
A lei de 1999 instaura un réxi-
me de transparencia fiscal no
sentido de que os asociados
continúan contribuíndo como
se fosen persoas físicas. Desta
maneira as ganancias da agru-
pación son atribuídas aos ac-
cionistas que quedaran baixo

a tributación das persoas físi-
cas como se a sociedade non
existise. Os accionistas conti-
núan pagando o Précompte
immobilier (similar ao Impos-
to sobre Bens Inmobles) pro-
porcionalmente ás súas apor-
tacións en terreo e non tribu-
tan polas contas anuais da
sociedade.
A agrupación forestal toma a
forma dunha sociedade co-
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Bélxica
A lei sobre as
agrupacións forestais
No ano 1999 promulgouse en Bélxica unha lei para promover a crea-
ción de sociedades civís de agrupacións forestais. O fin desta lei é fa-
vorecer a agrupación de parcelas forestais para asegurar unha mellor
xestión pero, sobre todo, para evitar a división das grandes fincas.

Alain Jamar de Bolsée
Administrador da Sociedade Real

Forestal de Bélxica



mercial mais permanece co-
mo sociedade civil con vistas,
por exemplo, a escapar á lei
sobre as quebras.

Esixencias das agrupacións
forestais
A creación dunha sociedade
civil do tipo das agrupacións
forestais está, nembargantes,
sometida a condicións extre-
madamente estritas.
❚ O obxecto social é exclusiva-

mente a actividade de produ-
ción forestal sobre terreos
propiedade dos socios, esta
actividade non pode modifi-
car o carácter civil e exclúe os
traballos de explotación fo-
restal e a transformación de
produtos forestais.

❚ A actividade redúcese á xes-
tión forestal tradicional e ex-
clúe calquera outra activida-
de comercial.

❚ As aportacións á sociedade
non poden estar constituídas
máis que por montes arbori-
zados que produzan funda-
mentalmente leña e madeira
para trituración ou para serra.

❚ As casas da gardería, os pavi-
llóns de caza, as áreas de de-
pósito, os terreos cinexéticos
e os camiños só poden ser
admitidos a título accesorio.

As terras agrícolas non poden
integrarse e permítese que
numerosas parcelas disper-
sas en varios lugares consti-
túan unha soa agrupación fo-
restal. Só se pode fornecer o
diñeiro líquido necesario pa-
ra o funcionamento da agru-
pación pero poden admitir-
se, eventualmente, achegas
para a adquisición de parce-
las arborizadas.

❚ Tan só poden formar parte
das agrupación persoas físi-
cas e os bens anteriormente
afectados con fins profesio-
nais están excluídos das
agrupacións. O goberno qui-
xo, deste modo, excluír aos
profesionais da madeira co-
mo poden ser os serradoiros
para evitar a evasión fiscal.

❚ Os estatutos deben ser feitos
en acto público perante no-
tario.

❚ Págase un dereito de aporta-
ción do 0,50% no momento
da constitución.

❚ Un auditor debe controlar o
valor das aportacións o que
pode conlevar un custo de
aproximadamente 25 €/ha.

❚ A agrupación debe levar a
súa contabilidade, mais non
está obrigada a facer a decla-
ración de impostos xa que

non está sometida ao Impos-
to sobre Sociedades.

❚ Os estatutos deben estar vi-
sados polo Ministro Federal
de Facenda e despois polo
Ministro Rexional de Montes.

O conxunto destes elementos
demostran que a creación dun-
ha agrupación forestal ten un
custo financeiro (dereito de
aportación, gastos notariais...)
e de complicacións adminis-
trativas (autorización dos dous
ministerios que causa un retra-
so de polo menos un ano...).
Estes inconvenientes retrasa-
ron a constitución de agrupa-
cións, de forma que hoxe en día
só se constituíron seis, todas
elas en Walonia.
Por outra parte, a creación
dunha agrupación permite
planificar a programación su-
cesoria xa que é legalmente
posíbel realizar liberalizacións
dos títulos nominativos das
partes a través dunha dona-
ción indirecta, evitando desta
maneira os dereitos de suce-
sión. Este mecanismo relativa-
mente complexo necesita os
consellos dun especialista pa-
ra evitar problemas co fisco, xa
que as partes das agrupacións
non están exentas dos dereitos
de sucesión ■
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De dereita a esquerda: Joan Porras, Américo Mendes, Alain Jamar, Luis Herranz, Fernando Molina e Marc Gizard.
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AEntidade Solicitante é
unha asociación que

agrupa a asociacións e institu-
cións do sector forestal intere-
sadas polo uso do selo PEFC.
Este selo que levarán os mo-
bles, obxectos e produtos deri-
vados da madeira, garantiralle
ao consumidor final que a ma-
deira empregada na súa elabo-
ración procede de montes nos
que se aplican criterios de xes-
tión sostíbel.
Desde a constitución da Aso-
ciación Galega Promotora da
Certificación Forestal o 17 de
setembro de 2003, formada
por 22 organizacións de ámbi-
to galego vencelladas ao sector
forestal, traballouse para esta-
belecer as bases da certifica-
ción PEFC a escala rexional.
Esta modalidade permitirá
que os propietarios forestais
galegos poidan certificar a ma-
deira dos seus montes dunha
forma sinxela e viábel econo-
micamente.
O Referente Técnico Rexional
foi elaborado ao longo do pa-
sado ano por un equipo de ex-
pertos de diferentes ámbitos
profesionais: Universidade,
Administración e asociacións
do sector, especializados nos

distintos campos que abran-
gue a norma UNE 162002-2 so-
bre os criterios e indicadores
para a avaliación a escala re-
xional da xestión forestal sostí-
bel. O documento analiza de
forma obxectiva a situación
actual do monte galego, as fon-
tes de información para obter
os datos de avaliación, a evolu-
ción previsíbel nos vindeiros
anos e a tendencia cara a sosti-
bilidade segundo os criterios
que estabelece a Norma. Ta-
mén se reflicten os principios
do código de boas prácticas sil-
vícolas, código que deberán
respectar os propietarios fores-
tais que se adhiran ao sistema.
Un dos aspectos máis signifi-
cativos dos resultados do estu-
do integrado no Referente
Técnico Rexional é a elevada
capacidade de fixación de CO

2

atmosférico nos montes gale-
gos, moi superior á obtida
noutras rexións españolas e de
ámbito europeo, e que sen dú-
bida se converte nun bo pre-
cedente para lograr a certifica-
ción rexional.
No mundo a supercie de mon-
te certificada polo sistema
PEFC ascende a 123.261.010
hectáreas, mentres que Espa-

ña só dispón de 365.840 ha, ci-
fra comparativamente baixa
se se ten en conta a súa exten-
sión territorial. Isto supón un
contratempo importante para
a saída ao mercado de madei-
ra certificada. A modalidade
de certificación rexional en
España xa se estabeleceu no
País Vasco e en Cataluña, onde
figuran inscritas unhas 46.000
ha entre as dúas comunida-
des. Galicia espera ser a ter-
ceira comunidade autónoma
en empregar este sistema de
certificación e mellorar con is-
to o porvir da nosa produción
forestal.
Nos próximos meses conti-
nuará o traballo da Entidade
Solicitante para elaborar o
resto de documentos que for-
man parte do sistema de certi-
ficación rexional co propósito
de concluír a súa preparación
a final de ano. As expectativas
da organización son contar co
certificado rexional PEFC a
comezos de 2006 a fin de que
os propietarios galegos poi-
dan acollerse a este recoñece-
mento de sustentabilidade ao
igual que outras comunidades
e países que xa se benefician
desa condición de privilexio ■

Aprobado o Referente 
Técnico Rexional

O sistema rexional de certificación forestal PEFC
consolida a súa implantación para os montes de Galicia

O día 13 de maio celebrouse en Santiago de Compostela a asemblea
xeral anual da Entidade Solicitante de Certificación Forestal PEFC en
Galicia na que se aprobou o Referente Técnico Rexional, documento
base para poder solicitar a PEFC-España a certificación forestal nos
montes galegos.



Beatriz Fernández Filgueira
Enxeñeira de Montes da AFG

Orixe e estado actual do
Catastro
A mediados do século XVIII,
por orde do rei Fernando VI e a
proposta do seu ministro En-
senada, realizouse en España
unha averiguación sobre as te-
rras, casas, rendas, etc que po-
suía cada persoa. A elabora-
ción do hoxe denominado Ca-
tastro del Marqués de la
Ensenada tiña por finalidade a
recadación de impostos.
O Catastro Inmobiliario actual
é un rexistro administrativo
dependente do Ministerio de
Facenda no que se describen
os bens inmobles urbanos,
rústicos e de características
especiais, regulado polo Real
Decreto Lexislativo 1/2004 po-
lo que se aproba o texto refun-
dido da Lei do Catastro Inmo-
biliario.
Aínda que o seu fin principal
segue sendo o tributario, tense
convertido nunha grande es-
trutura de información territo-
rial dispoñíbel para todas as
Administracións públicas, fe-
datarios, empresas e cidadáns
en xeral.
Hoxe a información catastral é
empregada para a xestión ou

control de subvencións nacio-
nais ou comunitarias, ben co-
mo nas actuacións notariais
ou no Rexistro da Propiedade. 
O R.D. Lexislativo 1/2004 esta-
belece que a referencia catas-
tral debe incluírse obrigatoria-
mente nos documentos públi-
cos notariais nos que consten
actos ou negocios relativos ao

dominio e demais dereitos re-
ais sobre bens inmobles, así
como que esta referencia debe
inscribirse no Rexistro da Pro-
piedade.
A descrición catastral dos bens
inmobles comprende as súas
características físicas, econó-
micas e xurídicas: localización
e referencia catastral, superfi-
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O Catastro de Rústica

Estado do Catastro de Rústica en Galicia (2004)

Estado da renovación Nº de municipios Nº de titulares Superficie catastrada Nº de parcelas reais
catastrais (miles de m2)

Renovados 225 1.093.170 2.199.876 8.128.557
Non renovados 90 509.496 711.611 4.179.269
Total 315 1.602.666 2.911.487 12.307.826

Fonte: D.G. del Catastro. Ministerio de Economía y Hacienda. www.catastro.minhac.es

A información que figura no Catastro é na
actualidade indispensábel para solicitar unha
subvención ou para facer unha escritura pú-
blica. Por iso é importante que os datos este-
an actualizados conforme á situación real
das parcelas.

A superficie raiada indica o desfase entre o límite real dun monte amolloado e con
cartografía actualizada (liña branca) e o límite que figura no Catrasto (liña negra).



cie, uso ou destino, clase de
cultivo ou aproveitamento, ca-
lidade das construcións, re-
presentación gráfica, valor ca-
tastral e titular catastral.
Os titulares catastrais teñen a
obriga de colaborar co Catas-
tro, subministrando cantos
datos, informes ou anteceden-
tes sexan precisos para a súa
xestión, é dicir, deben notificar
calquera cambio de titularida-
de, cultivo, etc. 

O Catastro de Rústica en
Galicia
Nos últimos anos actualizá-
ronse co cofinanciamento da
UE os datos catastrais de apro-
ximadamente 3.500 munici-
pios en España, dos que 225
son galegos.

Fases da renovación
catastral

Nunha revisión catastral
séguense os seguintes pa-
sos:
❚ Confección de ortofoto-

mapas ou ortofotografías
do territorio como base
cartográfica.

❚ Anuncio no Boletín Oficial
da Provincia (BOP) do inicio
dos traballos de campo: in-
vestigación de titulares, culti-
vos, delimitacións de parce-
las e subparcelas, etc.

❚ Trasposición da información
ao ortofotomapa, facendo as
correccións oportunas. Coas
novas superficies e cultivos
aplícanse os tipos avaliato-
rios para calcular os valores
catastrais.

❚ Exposición de características
ao público, anunciándose no
BOP.

❚ Recollida e estudo das alega-
cións e recursos presentados
polos interesados.

❚ Resolución aprobatoria das
novas características que se
publica no BOP.

Hai varias cuestións que difi-
cultan este traballo en Galicia:
❚ Elevado número de titulares.
❚ Falta de información rápida e

directa aos titulares, que
moitas veces descoñecen o
momento no que se vai reali-
zar a renovación.

❚ Orzamentos baixos para a re-
alización dos traballos e sub-
contratación dos mesmos a
empresas de servizos, o que
fai moi difícil acadar un bo
nivel de detalle e precisión
nos traballos.

❚ Escasa colaboración dos titu-
lares nos labores de identifi-
cación e comprobación, que
xeralmente non son cons-
cientes da importancia da
súa aportación para que o
traballo quede correctamen-
te feito. 

Por todo isto son moitos os ca-
sos nos que a información ca-
tastral presenta erros e pouco
ten que ver coa descrición real
das propiedades forestais. 

Importancia como
instrumento de identificación
A documentación acreditativa
das propiedades rústicas en

Galicia é, en xeral, moi defi-
ciente, especialmente no caso
de propiedades forestais. A
maior parte dos propietarios
contan con escrituras antigas
con descricións das fincas e
dos seus lindeiros que non se
adaptan á realidade actual. Es-
tas circunstancias vense agra-
vadas hoxe en día por un
maior descoñecemento dos
propietarios das estremas dos
seus montes, así como por
non dispor de planos das súas
propiedades. 
Aínda que a propiedade estea
inscrita no Rexistro da Propie-
dade, na maioría dos casos
non é posíbel a identificación
plena das parcelas forestais
sobre o terreo. As superficies,
lindeiros, etc que constan nas
escrituras públicas non nece-
sariamente teñen que coinci-
dir coa realidade xa que estes
datos non son obxecto de
comprobación polo Notario
ou Rexistrador. A presunción
da exactitude rexistral que
ampara a Lei Hipotecaria
afecta só os datos xurídicos,
mais non a circunstancias
tales como a extensión e os
lindeiros.
É dicir, que aínda que o
Catastro non outorga
propiedade, os datos
existentes nos seus ar-
quivos poden ser deter-

minantes, salvo que se probe
o contrario. Se os datos catas-
trais están actualizados, cal-
quera persoa poderá identifi-
car unha propiedade sen de-
masiadas dificultades, isto é
unha forma de consolidar a
súa titularidade. 
As correccións e actualizacións
de datos catastrais son moi la-
boriosas e esixen de planos
técnicos das parcelas, copias
das escrituras, etc. A Asocia-
ción Forestal de Galicia aseso-
ra aos seus socios e tramita os
cambios se estes o solicitan ■
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Copia dunha escritura con escasa infor-
mación que non permitiría a identifica-
ción da propiedade sobre o terreo con
precisión.
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No ano 2004 os meses de
maior actividade incen-

diaria foron os de xullo, febrei-
ro, abril, xuño, agosto e marzo
que se corresponden coas ad-
versas condicións meteoroló-
xicas rexistradas nos primeiros
meses do ano.
Nos tres primeiros meses do
ano 2005 rexistráronse un nú-
mero de lumes moi superior
ao ano pasado, o que fai prever
un ano crítico.

Zonas de Especial Risco de
incendios 
No Decreto 21/2005 de 20 de xa-
neiro de prevención de incen-
dios e regulación de aproveita-
mentos forestais defínense as
zonas de especial risco de in-
cendios (ZER) como aquelas
áreas nas que a frecuencia ou a
virulencia dos incendios fores-
tais fagan necesaria a adopción
de medidas especiais de protec-
ción contra o incendio forestal.
Estas ZER definíronse a partir
de estudos espazo-temporais
realizados nos últimos anos so-
bre frecuencias de lumes nos
dous períodos do ano de maior

Os incencios forestais
en Galicia

O pasado 31 de maio tivo lugar unha reunión do Comité Galego de
Defensa contra Incendios Forestais no que se presentou o informe
sobre os lumes do ano 2004 en Galicia. No ano 2004 producíronse
10.618 lumes forestais que queimaron 32.098,5 ha de superficie total,
das que 10.128,1 foron de superficie arborizada.

S.T.Q.: Superfice total queimada (ha).

S.R.Q.: Superficie rasa queimada (ha).

S.A.Q.: Superficie arborizada queimada (ha).
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carga incendiaria como son os
meses de verán e os de febreiro,
marzo e abril. Tivéronse tamén
en conta zonas con maiores su-
perficies queimadas e as opi-
nións dos Servizos Provinciais.
Estas ZER foron reflectidas
nun mapa de parroquias, apa-
recendo como afectadas un-
has 579 que representan o
17,1% da superficie de Galicia,
nelas prodúcense o 47,2% dos
lumes de febreiro-marzo-abril
e o 42,4%  do 3º trimestre.

Zonas de Especial Risco de incendios por parroquias

Fonte: Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.
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Aapertura da Asemblea correu a cargo do Al-
calde de Antas de Ulla, Javier Varela Pérez

ás 10,30 horas, quen amosou a súa satisfacción
pola elección de Antas como lugar de celebra-
ción da Asemblea.
O Presidente da AFG interviu a continuación do
Alcalde agradecendo a acollida do concello de
Antas o seu apoio na organización desta
Asemblea, resaltando os valores culturais e
forestais da comarca da Ulloa. Citou os antece-
dentes da Ulloa na nosa literatura e valores gas-
tronómicos como o pan, o queixo e os espárra-
gos. No eido forestal mencionou as posibilida-
des de desenvolvemento da produción de
madeira de frondosas de alto valor dadas as
boas condicións dos terreos forestais desta
comarca.

Na primeira parte da Asemblea o responsábel
económico da AFG, Daniel Rodríguez presentou
os resultados económicos correspondentes ao
ano 2004, ben como o orzamento para o ano
2005, ambos foron aprobados por unanimidade.
O Presidente Francisco J. Fernández de Ana pre-
sentou o informe das actividades corresponden-
tes ao ano 2004 no que fixo un especial fincapé
nas actividades de formación, cursos, semina-
rios técnicos, viaxes forestais, realizados pola
AFG nos que tiveron oportunidade de participar
máis de 500 propietarios forestais e representan-
tes de comunidades de montes veciñais. O
Presidente anunciou que estas actividades terían
un importante aumento na vindeira temporada
na que se farán varios cursos sobre silvicultura
de frondosas empregando como material didác-

A Asociación Forestal de Galicia
celebra a súa XIX Asemblea Xeral
anual en Antas de Ulla (Lugo)

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o sábado 25 de xuño na Ca-
sa de Cultura de Antas de Ulla a súa XIX Asemblea Xeral anual á que
acudiron propietarios de montes e membros de comunidades de
montes veciñais en man común de toda Galicia.

De esquerda a dereita; María López, Javier Varela (Alcalde de Antas), Francisco Fernández de Ana, Antonio Rigueiro, José Luis
Campos, Celsa Vázquez e Martín Souto.
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tico as novas guías de silvicultura. O Presidente
felicitou a todo o equipo técnico da AFG pola
dedicación e polo traballo realizado e animouno
a seguir mellorando para que os socios dispoñan
de servizos de calidade. Boa parte da súa inter-
vención dedicouna a dar conta do traballo da
AFG para mellorar a comercialización da madei-
ra dos socios ante a situación de baixada xerali-
zada dos prezos da madeira. Insistiu na necesi-
dade de que os socios confíen en Selga para con-
seguir mellores prezos e ter unha capacidade
real de influencia no mercado.
Os asistentes á Asemblea foron obsequiados
cun xogo de guías de tratamentos silvícolas para
a produción de madeira do bidueiro, nogueira,
carballo americano e castiñeiro que a Asocia-
ción Forestal de Galicia vén de publicar recente-
mente co patrocinio da Consellería de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia.
O Director da AFG, Francisco Dans, fixo unha
presentación dos proxectos europeos de coope-
ración e investigación que a AFG ten en marcha
nestes momentos (Forsee, Biorreg-Floresta,
Ecas e Mader) facendo un especial fincapé no
Enersilva de recente aprobación pola Comisión
Europea dedicado á promoción do uso enerxéti-
co da biomasa forestal dos bosques galegos e do
sur de Europa.
Os técnicos Manuel Pazos e Braulio Molina pre-
sentaron os resultados das unidades de comer-
cialización de madeira, enxeñaría forestal e ener-
xías renovábeis da empresa Selga, Compañía Ga-
lega de Silvicultores, S.L., propiedade da AFG.
A Asemblea foi clausurada polo Director Xeral de
Montes e Industrias Forestais, Tomás Fernández-
Couto Juanas. Con este acto os socios da AFG qui-
xeron expresarlle o seu recoñecemento, extensivo
aos homes e mulleres que traballan na extinción
dos incendios forestais, pola súa contribución á

implantación do Servizo de Defensa contra In-
cendios Forestais e polo seu apoio aos programas
e actividades realizados pola Asociación Forestal
de Galicia a favor do desenvolvemento da silvicul-
tura galega ao longo dos últimos 9 anos.
A xornada continuou cun xantar ao aire libre na
carballeira de Antas. Pola tarde os socios da AFG
visitaron o Sobreiral do Arnego no Concello de
Agolada, unha das poucas masas de sobreira
que se conservan na nosa terra, especie antes
abondosa nas áreas máis quentes de Galicia e
que foi incluída na proposta Rede Natura 2000 ■

Visita ao Sobreiral do Arnego.

Comida ao aire libre na carballeira de Antas. En primeiro plano á esquerda Jorge Deán, á dereita Ramón Romero e José Sampayo.

Tomás Fernández-Couto e Francisco Fernández de Ana.



O pasado 20 de maio presen-
táronse na Escola Politécnica
Superior de Lugo as Guías de
tratamentos silvícolas para a
produción de madeira que a
Asociación Forestal de Galicia
editou co patrocinio da Con-
sellería de Medio Ambiente da
Xunta de Galicia.
O acto de presentación, ao que
acudiron 200 persoas, foi presi-
dido polo Conselleiro de Medio
Ambiente da Xunta de Galicia,
José Manuel Barreiro Fernán-
dez. No acto interviñeron o
Presidente da AFG, Francisco J.
Fernández de Ana Magán, o
Director da Escola Politécnica,
Xoan Carlos Carreira Pérez e o
Vicerrector do Campus de Lu-
go, Carlos Herrero Latorre. O
Vicepresidente da AFG e Cate-
drático de Produción Vexetal
da Universidade de Santiago,
Antonio Rigueiro Rodríguez, fi-
xo unha semblanza dos auto-

res principais das guías, Fer-
nando Molina Rodríguez, Pre-
sidente de honor da AFG e Juan
José Villarino Urtiaga, Profesor
de Silvicultura da Escola Poli-
técnica Superior de Lugo.

Discurso do Presidente da
Asociación Forestal de
Galicia
A Asociación Forestal de Gali-
cia presenta agora un traballo
de extensión forestal encadra-
do en catro pequenos libros
dedicados a introducir a boa
xestión forestal noutras tantas
especies arbóreas como son: o
castiñeiro, o bidueiro, o carba-
llo americano e a nogueira.
Estas catro especies arbóreas
que medran moi ben no noso
territorio son moi importantes
tanto pola súa capacidade de
produción de madeira de alta
calidade, ademais doutros re-
cursos que van desde os cogu-

melos ata a paisaxe, como po-
lo que representa na diversifi-
cación das nosas producións;
pero ao mesmo tempo estas
caducifolias amosan moitos
atrancos para obter delas bos
rendementos madeireiros se
non se actúa con axeitadas
técnicas silvícolas desde os
seus primeiros anos de vida.
Transmitir de xeito sinxelo co-
ñecementos técnicos ou cien-
tíficos a usuarios, que non
sempre son expertos na mate-
ria, é un labor moi complexo
que require ter as ideas moi
claras e ben conformadas. É
por iso que quero comezar por
felicitar aos autores principais
destes traballos, o noso Presi-
dente de honra e eminente
mestre D. Fernando Molina e o
Profesor da Escola Politécnica
de Lugo D. Juan José Villarino,
e con eles aos seus colabora-
dores; con este mesmo fin
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Presentación das 
Guías de tratamentos silvícolas
para a produción de madeira

Acto de presentación das guías de tratamentos silvícolas para a produción de madeira.
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quero agradecer o patrocinio
que nesta materia e noutras
máis nos achega a Consellería
de Medio Ambiente a través de
convenios que lidera a Direc-
ción Xeral de Montes.
Ao mesmo tempo, Sr. Conse-
lleiro, permítame que aprovei-
te a súa presenza para que pre-
sentemos algunhas das nosas
revindicacións como propie-
tarios forestais. Este acto está
cargado de significación polo
feito de que a nosa Asociación,
a máis antiga organización de
propietarios forestais de Gali-
cia, se achegue á universidade
onde se forman os nosos enxe-
ñeiros, para dicirlles que o
monte galego precisa cada día
máis deles, de técnicos ben
preparados e entregados ao
seu traballo; técnicos que poi-
dan encararse cun futuro difí-
cil na produción, ameazada
pola globalización de prezos,
pero moi esperanzador pola
diversidade dos recursos a
producir nun monte no que
os propietarios particulares
seguimos producindo o 90%
da madeira galega, que vén
sendo o 50% da producida en
España, ademais doutros
bens dos que disfruta directa
ou indirectamente a socieda-
de galega e que inciden de for-
ma importante na nosa cali-
dade de vida.

Neste marco de globalización
mundial no que estamos mer-
gullados teremos que atopar
solucións técnicas que nos le-
ven a producir aqueles bens
de alta calidade que nos per-
mitan competir nos mercados
nacionais e internacionais;
ademais disto teremos que
manter o subministro á nosa
sociedade de enerxía median-
te a biomasa ou a forza eólica,
auga de beber ou para outros
usos das nosas cidades e vilas,
aire depurado ou espazos de
lecer entre outros recursos
tanxíbeis ou intanxíbeis.
Todos sabemos que dispoñe-
mos dun bo medio natural pa-
ra a nosa actividade de silvi-
cultores, que contamos cunha
potente industria transforma-
dora da madeira e doutros re-
cursos obtidos no monte, que
está medrando unha boa can-
teira de profesionais formados
nesta terra que miran por ela
cunha nova perspectiva.
Mais para que este conxunto
de potencialidades funcione
precisamos traballar conxun-
tamente, Administración e
propietarios, esixindo unha
maior capacidade innovadora
dos nosos científicos, aos que
teremos que dedicarlles maio-
res recursos e fornecerlles un
liderato que indique por onde
teñen que encamiñarse os
seus traballos; deberamos de-

mandar da Administración un-
ha maior inversión en infraes-
truturas nos nosos montes por
mor de facilitar o aproveita-
mento dos seus recursos; co-
mo propietarios particulares
ou veciñais queremos partici-
par nos recursos enerxéticos e
doutro tipo que xeran os nosos
montes e que teñen que facili-
tar o mantemento das poboa-
cións rurais e con iso repercu-
tir na xestión dos montes; e ta-
mén queremos participar nas
decisións do gasto forestal que
a sociedade a través dos órga-
nos políticos decida facer.
Sr. Conselleiro, os forestais nas
diferentes facianas deste am-
plo abano de actividades que
representa a xestión de máis de
2 millóns de ha do noso territo-
rio, demandamos unha maior
atención por parte dos gober-
nos, desde Bruxelas ata Santia-
go, e queremos manter estas
relacións positivas que ata ho-
xe vimos mantendo coa Conse-
llería de Medio Ambiente, rela-
cións que nos permiten servir
mellor ao sector forestal facen-
do, entre outros, este labor cul-
tural con fitos como o que hoxe
estamos celebrando e que que-
remos completar no vindeiro
ano con outras especies tamén
importantes para Galicia ■



Francisco X. Barreiro
Carracedo

Silvicultor, profesor no IES Losada

Diéguez e organizador das Xornadas

sobre Xestión forestal sustentábel

Do 2 ao 10 de maio desenvolvé-
ronse no IES “Antón Losada
Diéguez” da Estrada unhas xor-
nadas sobre xestión forestal
sustentábel. Os tres primeiros
días adicáronse ao medio fo-
restal –marco físico, estado sa-
nitario– e á silvicultura –repo-
boacións e coidados. Os tres
seguintes centráronse no apro-
veitamento sustentábel do
monte: madeireiro, comple-
mentario –gandaría, plantas
medicinais e ornamentais,
etc–, e enerxético-biomasa, eó-
lico e solar. Os dous últimos dí-
as tratouse a problemática am-
biental: incendios e boas prác-
ticas forestais. Clausuráronse
cunha mesa redonda sobre
bosques e cambio climático.
Aínda que do punto de vista fo-
restal os contidos non fosen
novidosos, fíxose unha com-
plexa achega ao monte galego,
presentáronse proxectos inédi-
tos como o Programa Estela de

aproveitamento mixto orna-
mental-forestal, ou a proposta
do CIS-Madeira de produción
de eucalipto para obter madei-
ra de calidade. 
Houbo tamén exposicións in-
novadoras sobre o cambio cli-
mático ou as enerxías renová-
beis. Presentáronse propostas
de construción de plantas para
o aproveitamento enerxético
da biomasa forestal residual e
da fotovoltaica, considerándo-
os estratéxicos para Galiza po-
la súa importancia enerxética,
ambiental, e pola contribución
á fixación de poboación rural. 
Compartindo concepción pe-
dagóxica cos galeguistas de Nós,
do Seminario de Estudos Gale-
gos, de Antón Lousada Diéguez
ou da II República, estas xorna-
das foron concebidas como un-
ha pequena misión pedagóxica
forestal, organizadas cunha fór-
mula pioneira, aproveitábel pa-
ra vindeiras edicións:
❚ Unha organización interde-

partamental e interdiscipli-
nar. Xurdiron dentro do ám-
bito académico constituíndo
a oferta curricular deseñada
polo centro este curso para a
educación de adultos. Desde
o comezo se viu que se debí-
an integrar na organización o
ensino superior e a experien-
cia asociacionista. 

O IES “Losada Diéguez” ache-
gou a súa capacidade organiza-
tiva, de financiamento e con-
vocatoria entre o alumnado, o
profesorado e a localidade. 
O Departamento de Produción
Vexetal da Escola Politécnica
Superior de Lugo da USC coor-

denou e foi garante dos conti-
dos, alén de estender unha cer-
tificación oficial de 30 horas.
O cadro técnico da AFG coa súa
experiencia no asociacionismo
e de traballo no monte contri-
buíron a ultimar as xornadas. 
❚ Teoría e praxe. Combinando

exposicións teóricas, con ex-
posicións bibliográficas, visi-
tas e observacións de campo,
formulouse unha didáctica na
que partindo da observación
e interpretación do particular,
se chegase ao universal. A te-
mática prestábase e a paixón
forestal transmitiuse ao longo
das sesións cumpríndose un
dupro obxectivo: fomentar
unha silvicultura que a nivel
particular achegue beneficios
económicos, coa satisfacción
de que a nivel universal esta-
remos contribuíndo cun des-
envolvemento sustentábel.

Ao longo das xornadas desen-
volveuse unha boa conviven-
cia interxeracional, entre po-
nentes e asistentes e entre o
centro e a comunidade. 
Entregáronse 115 certifica-
cións, 60 alumnos (adultos e
bacharelato tecnolóxico), e 55
asistentes de fóra do centro:
socios da AFG, propietarios
que se iniciaban na silvicultu-
ra, silvicultores autodidactas,
forestais e docentes.
As institucións académicas re-
forzaron a súa función educati-
va, abríronse á sociedade e
contribuíron ao desenvolve-
mento forestal. En palabras
dun asistente, “as xornadas fo-
ron un referente forestal na lo-
calidade” ■
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Xornadas sobre 

xestión forestal sustentábel 
na Estrada



Opasado día 6 de maio o
Excmo. Conselleiro de

Innovación, Industria e Co-
mercio, Juan Rodríguez Yuste,
inaugurou a planta fotovoltai-
ca do Centro Cultural de Xin-
zo-Ponteareas.
Este proxecto inscríbese den-
tro do proceso de difusión do
aproveitamento das enerxías
renovábeis que está realizan-
do a Asociación Forestal de
Galicia a través da súa empre-
sa Selga, S.L. A iniciativa foi
posta en práctica mediante un
convenio coa Comunidade de
Montes de Xinzo e contou
cunha axuda da Consellería de
Innovación, Industria e Co-
mercio.
No acto inaugural estiveron
presentes, entre outras autori-
dades, o Director Xeral de In-
dustria, Enerxía e Minas, Ra-
món Ordás Badía, o Alcalde de
Ponteareas, Salvador González
Solla, e o Presidente da Asocia-
ción Forestal de Galicia que
pronunciou o discurso que a
continuación reproducimos.

Temos hoxe a honra de recibir
en Xinzo ao Conselleiro de In-
dustria dentro deste pequeno
mais simbólico acto de inau-
guración dunha planta foto-
voltaica. Digo pequeno pola
capacidade de produción de 5

kW desta central que soamente
chegan para alimentar as ne-
cesidades de enerxía eléctrica
dalgunhas familias da contor-
na; mais tamén é un acto sim-
bólico xa que esta central mar-
ca o inicio dunha carreira por
instalar outras máis en centros
pertencentes ás comunidades
de montes ou a propiedades
particulares dos nosos socios
contando coas axudas que
nesta materia dispón a Admi-
nistración.
Dunha ou doutra maneira os
socios da AFG mostramos hoxe
a nosa aposta polo aproveita-
mento dos recursos enerxéticos
que se poden acadar nos espa-
zos forestais nos que nós tra-
ballamos.
É por isto, Sr. Conselleiro, que
agradecemos fondamente a súa
presenza neste acto inaugural
no que queremos facer chegar
ao goberno da Xunta e aos aspi-
rantes a el, o noso decidido em-
peño en participar neste apro-
veitamento enerxético como
actividade empresarial.
Contamos cos medios naturais,
o monte, contamos coa técnica
e contamos co apoio financei-
ro, tanto alleo como de exce-
dentes dos nosos propios recur-
sos, que nos permiten realizar
esa xestión empresarial. Neste
senso rexeitamos, Sr. Consellei-

ro, as maniobras de certos sec-
tores industriais que tentan
afastarnos destes recursos, can-
do somos nós os produtores dos
mesmos, e falo da biomasa, ou,
cando menos, somos donos do
territorio onde se instalan os
elementos xeradores da enerxía
eólica, hidráulica ou fotovol-
taica; son recursos que nos per-
tencen e temos dereito a decidir
sobre eles sen coaccións alleas.
Despois dunha longa andaina
de vinte anos como asociación,
os propietarios forestais temos
unha meridiana idea dos nosos
deberes e contribucións á nosa
sociedade, e niso estamos dando
bos exemplos nas nosas parro-
quias e concellos; pero tamén
estamos decididos a reclamar os
nosos dereitos como xestores e
produtores dos bens tanxíbeis e
intanxíbeis que podemos tirar
do noso predio e que nos axuda-
rían a manter a xestión dos no-
sos montes cunha economía
sempre deficiente ■
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Inauguración da
planta fotovoltaica
do Centro Cultural de
Xinzo-Ponteareas

Francisco Fernández de Ana, Presidente
da AFG e Juan Rodríguez Yuste,
Conselleiro de Innovación, Industria e
Comercio subindo a visitar os paneis da
planta fotovoltaica.



Francisco Dans del Valle
Enxeñeiro de Montes, Director da AFG

A biomasa forestal primaria
Ao noso entender, a biomasa
forestal primaria existente nos
montes galegos e que pode ser
utilizada con fins enerxéticos
estaría formada por materiais
vexetais procedentes de coida-
dos silvícolas como son as po-
das, escolla de abrollos, des-
mestas, cortas fitosanitarias e
rozas; residuos de aproveita-
mentos madeireiros, sexan
procedentes de cortas finais
ou de cortas intermedias e le-
ñas procedentes de podas ou
material procedente de culti-
vos enerxéticos, leñosos e her-
báceos, pode ser nun futuro
cercano un recurso de primei-
ra magnitude.
Así pois, a biomasa forestal pri-
maria inclúe verdadeiros re-
cursos, produtos silvícolas con
valor de mercado pero tal vez
ata agora pouco empregados
en finalidades enerxéticas e ta-
mén residuos ou refugallos
provenientes de operacións fo-
restais que teñen outra finali-
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O aproveitamento da 
biomasa forestal primaria

Os silvicultores compartimos plenamente o diagnóstico feito na
Unión Europea sobre o importantísimo papel que deben exercer os
montes na consecución dos obxectivos de produción de enerxía a
partir de recursos renovábeis. Pero ao mesmo tempo estamos con-
vencidos de que a nosa participación activa no proceso de aproveita-
mento dos recursos resulta indispensábel para garantir a sustentabi-
lidade futura dos montes e para dotar de viabilidade o sistema.

dade principal, caso dos restos
das cortas finais. Na medida en
que exista un crecemento da
súa demanda no mercado en-
tendemos que todos eles terán
a categoría de recurso, e non é
arriscado pensar, dado o forte
incremento do consumo de
enerxía e a careza dos combus-
tíbeis fósiles, que en Galicia al-
canzarán a categoría de recur-
sos estratéxicos.

A organización dos
produtores forestais
Na transformación enerxética
do material vexetal (produción
eléctrica, calorífica ou de bio-
carburantes) as garantías de
orixe e de subministro consti-
túen o aspecto fundamental no
proceso de despegue. Isto sig-
nifica que en Galicia deberia-
mos contar con estruturas lo-
cais que agrupen aos produto-
res e dispoñer de empresas de
servizos que traballen de forma
mecanizada para facer viábel
as operacións de explotación e
transporte de biomasa.
Esta aseveración está suficien-
temente contrastada pola ex-
periencia dos países nos que
os procesos de aproveitamen-

to enerxético da biomasa fo-
restal xa se iniciaron hai anos.
É o caso de Suecia onde se par-
te practicamente de cero a co-
mezos da década dos 80 e on-
de na actualidade o 80% dos
concellos do país contan con
centrais de produción de ener-
xía a partir da biomasa. As aso-
ciacións de propietarios fores-
tais ocúpanse na maioría deles
de xestionar o recurso, cunha
eficaz política de alianza entre
os silvicultores e os transfor-
madores de enerxía.
En Galicia as organizacións de
propietarios forestais come-
zan a dispoñer de estruturas
locais de carácter empresarial
capaces de xestionar o recur-
so, de estabelecer acordos
operativos para poder dispo-
ñer de servizos de explotación
modernos que lle den viabili-
dade ao sistema e manifestan
explicitamente o interese en
participar nos proxectos que
se poidan desenvolver.

Adaptación da silvicultura
O comezo do aproveitamento
da biomasa forestal primaria
nos montes galegos debe mar-
car o inicio dunha nova etapa



na silvicultura que necesaria-
mente debe incorporar esta
nova dimensión á xestión fo-
restal do que xurdirán modelos
innovadores de manexo silví-
cola. Será preciso a curto e me-
dio prazo adaptar as novas re-
poboacións e as infraestruturas
forestais aos requirimentos da
loxística e do aproveitamento
da biomasa forestal para que
paulatinamente poidan abara-
tarse os custos de explotación.
Pola súa parte, os silvicultores
e os xestores forestais deberán
aprender a incluír entre os
usos forestais a produción de
material enerxético, incorpo-
rando nas zonas máis axeita-
das alternativas de cultivos
enerxéticos ou outros usos re-
lacionados. Será preciso pres-
tar unha especial atención á
silvicultura dos eucaliptos que
seguramente poderían incor-
porar procesos simultáneos de
produción de biomasa forestal
para moi diversos usos, incluí-
do o enerxético.

Formación e divulgación
A implantación destes apro-
veitamentos no monte, a ins-
talación de plantas de trans-
formación, así como a apari-

ción de empresas de servizos
adaptadas a estas funcións, re-
quirirán a disposición de téc-
nicos cualificados nas áreas de
xestión, loxística e transforma-
ción de biomasa.
Por outra parte, cómpre reali-
zar un rápido labor de divulga-
ción entre os silvicultores e os
xestores forestais sobre as po-
sibilidades destes aproveita-
mentos e das técnicas de silvi-
cultura adaptadas.

A interacción entre as
políticas forestal, enerxética
e de desenvolvemento rural
A rápida posta en marcha de
procesos innovadores no me-
dio rural vén sempre acompa-
ñada dunha certa taxa de con-
flitividade. Máis aínda no pro-
ceso que nos ocupa que vén
precedido dunha longa etapa
con opinións moi diferentes,
respaldadas por intereses apa-
rentemente encontrados. De-
bemos concluír que o asunto
nace con polémica. Asumir es-
ta situación, previla e intentar
harmonizar os distintos inte-
reses, deben ser as bases dun-
ha boa política de desenvolve-
mento. Acertar nas actuacións
institucionais a emprender,

deseñar os instrumentos de
dinamización e ofertar medi-
das de acompañamento axus-
tadas, require a apertura dun
proceso de análise inmediato
no que necesariamente deben
participar todos os actores in-
volucrados.
Unha serie de obxectivos pare-
cen claros nas primeiras eta-
pas do desenvolvemento:
❚ Definir incentivos dirixidos a

produtores forestais adapta-
dos ás verdadeiras necesida-
des rexionais, empregando
os mecanismos previstos no
novo regulamento de desen-
volvemento rural.

❚ Definir estratexias de desen-
volvemento adaptadas ás pe-
culiaridades comarcais baixo
criterios de polixeración de
enerxía.

❚ Favorecer un marco de encon-
tro entre silvicultores, empre-
sas de servizos e produtores
de enerxía a fin de dinamizar
as iniciativas empresariais.

❚ Situar no mercado mecanis-
mos financeiros axustados
aos novos investimentos.

❚ Estabelecer medidas de acom-
pañamento que lles permitan
ás empresas de servizos
adaptar tecnoloxías que fa-
gan realidade de forma viábel
a explotación dos recursos.

❚ Revisar no réxime especial da
enerxía as primas de produ-
ción de enerxía eléctrica a
partir de biomasas vexetais
para inducir un verdadeiro
efecto de despegue.

❚ Artellar as necesidades ener-
xéticas da industria local cos
posíbeis polos de xeración de
enerxía a partir de fontes re-
novábeis.

❚ Xerar na sociedade galega un
ambiente favorábel para que
se incremente a demanda de
enerxía procedente de fontes
renovábeis, especialmente
no medio rural e nas instala-
cións de edificios públicos ■

e
n

e
rxía

s re
n

o
va

b
le

s

212º trimestre 2005 |

Prototipo galego de máquina para colleitar mato no monte.



Julio Ruiz Cagigal
Ingeniero Técnico Forestal de la AFG

El proyecto BIORREG-FLO-
RESTA cuenta con la parti-

cipación de diez socios perte-
necientes a cuatro países: Es-
paña, Portugal, Irlanda y Reino
Unido.
El coordinador del proyecto es
la Diputación Provincial de
Ávila a través de la Agencia
Provincial de la Energía de Ávi-

la (APEA). Los otros socios
son: Ayuntamiento de las Na-
vas del Marqués (Ávila), Aso-
ciación Forestal de Galicia,
Asociación Monte Industria,
Associaçao de Produtores Flo-
restais de Setúbal (AFLOPS,
Portugal), Centro de Biomassa
para a Energía (CBE, Portugal),
Cámara Municipal de Ponte
de Lima (Portugal), Cámara
Municipal de Ponte da Barca
(Portugal), Mayo Energy
Agency Ltd. (Irlanda) y Severn
Wye Energy Agency (Reino
Unido).
Participar en proyectos trans-
nacionales permite conocer e
intercambiar experiencias en-
tre los socios, aspecto que tie-
ne una gran importancia para
la Unión Europea. Los días 7,
8, 9 y 10 de junio la Asociación
Forestal de Galicia participó

en un seminario técnico que
tuvo lugar en Forest of Dean,
Gloucestershire (región del su-
roeste de Inglaterra) invitados
por Severn Wye.

Tendencias en el
aprovechamiento de la
biomasa forestal en
Inglaterra
Inglaterra no es un país tan fo-
restal como Galicia. Sus bos-
ques ocupan 1.096.855 ha que
representan sólo el 8,4% de la
superficie total del país1. Re-
cordemos que la superficie ar-
bolada de Galicia asciende a
1.405.451 ha que representa el
47,5% de la superficie total de
la Comunidad.
Forest of Dean es un conjunto
de bosques del Estado gestio-
nados por la Forestry Comission
(Administración forestal ingle-
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Proyecto Biorreg-Floresta
aprovechamiento de biomasa

forestal en Inglaterra

La Asociación Forestal de
Galicia participa en el
proyecto de cooperación
europeo Biorreg-Floresta
dentro del programa 
INTERREG III-B Espacio
Atlántico.
Este proyecto tiene co-
mo objetivo evaluar las
potencialidades de los
recursos renovables exis-
tentes en los bosques y
que pueden ser destina-
dos a la producción de
energía a través de la re-
alización de un Atlas de
los residuos forestales y
de aplicaciones concretas
de la biomasa dentro de
las regiones del Espacio
Atlántico.

Astilla (wood fuel).



sa) de aproximadamente 9.000
ha entre los rios Wye y Severn.
Son espacios forestales muy
bien conservados con una
abundante y variada oferta re-
creativa. Pero también tiene
importancia la producción
maderera de coníferas (pinos,
piceas, alerces, pseudotsugas)
y en menor medida frondosas
(roble, abedul, arce ...). En esta
comarca, situada al suroeste
de Inglaterra, llama la aten-
ción la profusión de estructu-
ras de madera, tanto en casas
particulares como en edificios
y espacios públicos.
Entre otros usos de la madera,
se está extendiendo su aprove-
chamiento como combustible
(wood fuel), siguiendo el ejem-
plo de países como Austria o
Suecia.
Vemos que existe un interés
creciente por el desarrollo del
uso de la biomasa forestal co-
mo fuente de energía renova-
ble en combinación con otros
recursos como eólica, micro
hidráulica, fotovoltaica (pane-
les solares), digestión anaero-
bia o bomba de calor. Las apli-
caciones de la biomasa fores-
tal se dirigen sobre todo al
ámbito doméstico o de los ho-
gares, granjas o edificios pú-
blicos.

Hemos observado una elevada
sensibilidad entre la población
inglesa por las cuestiones me-
dioambientales, existiendo
una importante motivación
hacia el cambio con sistemas
energéticos que favorezcan
una reducción de las emisio-
nes de CO

2
. También se ve el

uso de la biomasa como una
apreciable ayuda a la econo-
mía rural con la creación de
nuevos negocios y empleos.
Las plantas de transformación
de biomasa forestal más fre-
cuentes son pequeñas instala-
ciones de producción de calor:
❚ calderas de astilla de madera

de entre 45 kW a 1 MW
❚ calderas de leña con tanques

de acumulación de 15 kW a
200 kW

❚ calderas de pellet y estufas de
entre 5 kW a 25 kW

Visitamos dos ejemplos de es-
tas instalaciones: Cirencester
Organic Farm Shop y Worcester
County Hall. La primera dispo-
ne de una caldera de astilla de
madera de 25 kW que provee
de calor a una granja-tienda de
productos ecológicos, la se-
gunda acoge una caldera de
astilla de madera de 700 kW
que suministra calor y agua ca-
liente al edificio administrativo
del Condado de Worcester con

más de 1.000 empleados. Esta
última instalación está combi-
nada con un sistema de calde-
ras de gas. Son calderas total-
mente automatizadas, muy
limpias y altamente eficientes.

El origen de la biomasa
La astilla de madera que utili-
zan se obtiene principalmente
de trozas de madera, árboles
enteros o residuos de serrerías.
Generalmente se aprovechan
para biomasa las ramas, rabe-
rones o copas de árboles y los
árboles de pequeño diámetro
o de baja calidad que no son
aptos para los procesos indus-
triales. Los troncos se apilan en
lugares secos de la explotación
forestal, junto a carreteras o en
cargaderos de camión. A estos
lugares llegan las empresas es-
pecializadas con unidades mó-
viles de astillado. El transporte
hasta el punto de consumo no
se realiza a una distancia supe-
rior a 40 km. La astilla seca de-
be tener una humedad entor-
no al 25-30%, ser homogénea y
libre de impurezas. Es muy im-
portante almacenarla en silos
bien diseñados.
Aproximadamente para 1 kW
de capacidad instalada se ne-
cesita 1 m3 de madera seca al
año ó 2 estéreos de astilla.
En Inglaterra el coste econó-
mico del uso de la astilla de
madera para calefacción y
agua caliente es normalmente
más barato que el gasoil o el
LPG y similar al gas por cañería
(gas ciudad). Los pellets son al-
go más caros que el gasoil.
Una casa familiar típica con
un sistema de calefacción por
caldera de astilla de madera de
12-16 kW necesitaría aproxi-
madamente 6-8 toneladas de
astilla seca al año ■

1 Cifras de Inglaterra, no de todo el

Reino Unido.

www.biorreg-floresta.org
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Parque infantil construido todo con madera en Forest of Dean.



O48% do total da madeira
que se corta en España

prodúcese en Galicia, sendo o
sector forestal da Comunidade
Autónoma o máis importante
do conxunto español. A isto
cómpre engadirlle o feito de
que Galicia é o lugar que con-
centra o maior número de pro-
pietarios forestais e os bosques
máis produtivos e diversos. 

Ademais, contamos tamén
cun sector industrial de servi-
zos diversificado e potente. Os
serradoiros están vivindo un-
ha evolución á baixa ao pasar
de máis de mil plantas ás 300
actuais, mais parellamente
xurdiron outros sectores que
repercuten moi positivamente
no sector, como son o sector
de taboleiros, hoxe punteiro

no mundo; un sector de pasta
para papel e un sector de car-
pintaría industrial. Desde o
punto de vista da produción,
dos servizos e da industria,
Galicia ten o sector forestal
máis diversificado e de maior
potencia económica de toda
España. Preocupados por me-
dir axeitadamente o valor dos
nosos montes, a AFG está a le-
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A Asociación Forestal de Galicia está a levar adiante un proxecto de in-
vestigación que ten como obxectivo optimizar as técnicas de medición
de existencias madeirábeis e de recursos forestais con posibilidade de
aproveitamento enerxético. A iniciativa posibilitará que os propieta-
rios forestais galegos coñezan toda a información para vender máis
axeitadamente o seu produto. O proxecto conta co apoio da Dirección
Xeral de I+D da Consellería de Innovación, Industria e Comercio

A AFG investiga como mellorar as
técnicas de medición de
madeira 



var adiante un proxecto de in-
vestigación para optimizar as
técnicas de medición de exis-
tencias madeirábeis e de re-
cursos forestais con posibili-
dade de aproveitamento ener-
xético. Esta iniciativa conta co
apoio do Plan Galego de I+D+I
da Consellería de Innovación,
Industria e Comercio, a través
do seu programa de Biodiver-
sidade e Recursos Forestais.
Os últimos datos revelan que
son cen mil os propietarios fo-
restais que hai hoxe en Galicia
e que venden, anualmente,
seis millóns de metros cúbicos
de madeira por un valor en pé
de trinta mil millóns de pese-
tas. A pesar da importancia
que ocupa o sector forestal na
economía galega, aínda hai zo-
nas da Comunidade Autóno-
ma onde están a vender este
produto sen coñecer a súa cali-
dade nin o prezo que hai no
mercado. Isto repercute nunha
diferenza no prezo de ata cinco

veces por unidade de volume.
De ter unha estimación feita
por un bo técnico a vender sen
coñecer o produto pode haber
unha diferenza de ata o 100%
no prezo. Por iso, un dos ob-
xectivos fundamentais da in-
vestigación é que os propieta-
rios forestais galegos coñezan
toda a información precisa pa-
ra vender máis axeitadamente
a madeira dos seus montes. 

Mellorar as técnicas de
cálculo de existencias
O proxecto ten unha duración
estimada de tres anos. O pri-
meiro paso foi recompilar os
estudos publicados sobre esta
temática. Seguidamente, os in-
vestigadores farán o traballo de
campo, que comezará no ve-
rán. Levantaranse 54 parcelas
de medición de volume e mor-
foloxía de biomasa aérea e ou-
tras 9 parcelas de medición de
dimensións e peso dos tocos.
As especies escollidas son o

eucalipto, o piñeiro insigne e o
piñeiro pinaster, mentres que
as zonas de traballo van desde
o sur de Pontevedra ata o norte
de Lugo, pasando por localida-
des como Santiago, Arzúa, Me-
lide e Vilalba, entre outras.
Con estes datos na man pasa-
remos ao desenvolvemento da
fase analítica do proxecto, na
que se procesará e ordenará
toda a información en bases de
datos. Nesta fase desenvolve-
ranse algoritmos ou táboas
axeitadas para tratar eses datos
procedentes dos operarios que
fan os traballos de inventaria-
ción. O que perseguen é unha
mellora na precisión do cálcu-
lo e unha redución dos tempos
de proceso de información.
As técnicas de cálculo de exis-
tencias no mundo forestal
evoluíron moito, pero a súa
precisión depende do número
de árbores que se midan –a
maior número, maior preci-
sión–. A novidade deste pro-
xecto de investigación radica
en mellorar e adaptar esas téc-
nicas a pequenas parcelas e
facer asequíbel este servizo
aos pequenos propietarios,
hoxe maioritarios en Galicia.
Ademais de ofrecer aos propie-
tarios de montes a posibilidade
de valorar os recursos forestais
e reducir os custos da taxación
técnica, a investigación posibi-
litará o aproveitamento de
recursos alternativos do monte
e o deseño de novos modelos
de xestión que permitan mello-
rar a calidade dos produtos
madeirábeis e reducir o risco
de incendios forestais ■
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Capataz da AFG medindo madeira en pé.

Un dos obxectivos fundamentais da investigación é
que os propietarios forestais galegos coñezan toda a

información precisa para vender máis
axeitadamente a madeira dos seus montes

][



O 28 de xuño tivo lugar en Santander a primeira reu-
nión informativa dos proxectos aprobados na
segunda convocatoria do programa de iniciativa
comunitaria Interreg III B Sudoe do que forma parte
o proxecto Enersilva liderado pola Asociación
Forestal de Galicia.
Á reunión acudiron Braulio Molina, Daniel Rodríguez
e Cristina Verde, nela participaron os coordenadores
de todos os proxectos aprobados nesta última convo-
catoria. O obxectivo desta reunión foi estabelecer as
pautas para a xustificación técnica e económica dos
proxectos nos que participan socios de España,
Portugal, Francia e Reino Unido.
O vindeiro 18 de xullo terá lugar en Santiago de
Compostela a primeira reunión dos socios do
Enersilva na que se marcarán as pautas de traballo
para pór en marcha o proxecto.

ECAS
Reunión do comité técnico

O pasado 27 de maio de 2005 celebrouse en Roscom-
mon (Irlanda) a terceira reunión cos socios europeos do
proxecto Cultivos enerxéticos no espazo atlántico: opor-
tunidades de desenvolvemento a grande escala (Ecas) á
que asistiu Manuel Pazos por parte da AFG. A reunión
consistiu basicamente en facer unha análise do avance

do proxecto por parte
de cada socio desde a
anterior reunión cele-
brada en Santiago de
Compostela o 18 de
novembro de 2004. Ta-
mén se abordaron os
asuntos contábeis e fi-
nanceiros do proxecto,
ben como os distintos
prazos de xustifica-
ción das accións e fi-
xáronse as datas e lu-
gar da vindeira xun-
tanza que terá lugar os
días 3 e 4 de novembro
en Setúbal (Portugal).
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ENERSILVA
Seminario informativo en Santander

FORSEE
Comeza o estudo do stock de
carbono en biomasa e solo de
plantacións forestais feitas
sobre terreos agrícolas
abandonados

O proxecto FORSEE liderado polo
Instituto Europeo do Bosque Culti-
vado (IEBC) no que en Galicia parti-
cipan a Asociación Forestal de Gali-
cia e a Universidade de Santiago de
Compostela, puxo o mes de maio pa-
sado en marcha un estudo para ana-
lizar o secuestro de carbono en plan-
tacións forestais estabelecidas sobre
terreos agrícolas abandonados nos
últimos 10 anos.
Mudar de uso agrícola a forestal pode
derivar nun incremento do carbono
secuestrado, cuantificar este incre-
mento é o obxectivo deste estudo que
se baseará en parcelas de Pinus
pinaster, Pinus radiata e Eucalyptus
globulus. Está previsto medir o car-
bono no chan e mais na biomasa.

Daniel Rodríguez e Braulio Molina.

Cynara cardunculus.
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Autores: Instituto de Comunicación e
Investigaciones Sociológicas.
Edita: Asociación Eólica de Galicia (EGA), Santiago,
2005.

Neste libro recóllense os datos dunha actividade
económica que xa reúne as condicións necesarias
para ser considerada como un subsector da econo-
mía de Galicia. Nel fálase dos obxectivos das empre-
sas do sector, un sector competitivo que demanda a
creación dun marco de xestión obxectivo e dunha
cultura empresarial eficiente, así como un pacto so-
cial que interprete o valor integral do seu produto e
o reparto das cargas e vantaxes que implica a súa
obtención.

La economía
eólica en Galicia.
Magnitudes,

dinámicas y efectos

estructurales

Edita: Consellería de Medio Ambiente da Xunta de
Galicia, Santiago, 2005.

A Consellería de Medio Ambiente publicou recente-
mente esta guía co obxectivo fundamental de que lle
sirva ao cidadán de instrumento de utilización e co-
ñecemento dos trámites e procedementos ambien-
tais da Comunidade Autónoma de Galicia.
A guía estrutúrase en oito materiais (residuos, xes-
tión e avaliación ambiental, educación ambiental, es-
pazos naturais, arboredo e montes, augas, animais,
pesca e caza) e acompáñase dun CD no que se pode
consultar a lexislación básica en materia ambiental e
os formularios de solicitudes de cada procedemento.

Guía transparente 2005 do
medio ambiente. 
Trámites e solicitudes Autores: Varios.

Trátase da recompilación das ponencias e comunica-
cións presentadas nas Xornadas homónimas que ti-
veron lugar en Santiago de Compostela o 31 de
maio e o 1 de xuño de 2005 promovidas pola Con-
sellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia.

Jornadas
nacionales sobre
gestión de biomasa
agroforestal

Autores: Juanati, C.; Rodríguez, J.; Piqué, M. e
Tolosana, E.: 
Edita: Centre de la Propietat Forestal. Departament
de Medi Ambent i Habitatge. Generalitat de
Catalunya, Barcelona, 2004.

Este libro (número 2 da colección Sistemes i tècni-
ques de desembosc) describe os fundamentos técni-
cos dos cabos de maneira doada, para que sirva co-
mo base para a divulgación dun sistema de desem-
bosque pouco coñecido.
Ao mesmo tempo trata de proporcionar ao lector
unha visión global daqueles tipos de cabo aéreo que,
polas súas características técnicas e económicas, se
adaptan mellor ás singularidades do territorio.

Desembosc amb
cable aeri
(Desembosque con
cable aéreo)

GRUA FORESTAL
PARA TRACTOR

de quita y pon, en buen estado
Precio a convenir

Tel. de contacto: 636 398 842

Se vende 
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O sábado 28 de maio un grupo de 30 socios
da Asociación Forestal de Galicia acompaña-
dos por varios membros da Xunta de Goberno
e dous técnicos, viaxaron a Ourense dentro do
programa formativo elaborado ao abeiro do
Convenio de colaboración subscrito entre a
AFG e a Consellería de Medio Ambiente da
Xunta de Galicia.
A xornada comezou cunha visita ao Centro de
Mellora e Desenvolvemento Agroambiental de
Maceda onde o grupo tivo a ocasión de coñe-
cer os proxectos de reprodución por cultivo in
vitro de varias especies forestais, ben como os
métodos de cultivo nun dos viveiros máis mo-
dernos de Galicia.
Pola tarde visitaron o viveiro de Braña en Esgos,
especializado en produción de planta, tanto de
coníferas como de frondosas, a raíz núa.
A xornada rematou cunha visita ao pazo de
Cartelos no concello de Carballedo (Lugo) on-
de medran varias especies forestais monu-
mentais entre as que se atopa un carballo de
arredor de 500 anos de idade cun perímetro
de 8,50 m e unha altura de 34 m, ao pé do
que o grupo foi agasallado polo propietario
cunha suculenta merenda-cea.

A firma Land Rover acaba de asinar un acordo coa Confederación de Organizacións de Silvicultores de
España mediante o que os membros de COSE obterán descontos na compra de vehículos desta marca.
Este acordo afecta a todas as organizacións forestais membros de COSE e polo tanto a todos os pro-
pietarios forestais e comunidades de montes veciñais da Asociación Forestal de Galicia.
Os socios da AFG que queiran adquirir un vehículo desta marca disfrutarán dun substancial desconto
variábel, dependendo do modelo que se trate.
Para facer efectivo este desconto os socios da Asociación Forestal de Galicia deberán presentar no con-
cesionario Land Rover un certificado expedido pola AFG no que se faga constar a súa calidade de socio.
Os modelos nos que se poden obter estes descontos son: Defender, Freelander e Discovery.

Descontos en todoterreos para os socios da

Asociación Forestal de Galicia

Viaxe técnica a
Ourense dos socios
da AFG

Explicacións no pazo de Cartelos.

Alfonso Fernández de Braña Sociedade Cooperativa mos-
trándolle aos socios da AFG planta de piñeiro a raíz núa.

Os socios da AFG nas instalacións do viveiro de Tragsa en
Maceda.



Materiais de base para a produción de
materiais forestais de reprodución

O 1 de abril publicouse no Diario Oficial de Galicia
a Orde do 17 de marzo de 2005 pola que se deli-
mitan e determinan os materiais de base para a
produción de materiais forestais de reprodución
de Alnus glutinosa (L) Gaertner, Betula pubescens
Ehrh, Castanea sativa Mill, Fagus sylvatica L., Fra-
xinus angustifolia Vahl., Pinus pinaster Ait., Pinus
radiata D. Don., Prunus avium L., Quercus ilex L.,
Quercus pyrenaica Wild, Quercus robur L., Quer-
cus suber L., Sorbus aucuparia L. e Ulmus glabra
Huds no territorio da Comunidade de Galicia.

Períodos hábiles de caza

O 7 de abril publicouse no Diario Oficial de Gali-
cia a Orde do 29 de marzo de 2005 pola que se
determinan as épocas hábiles de caza durante a
tempada 2005-2006 no territorio da Comunida-
de Autónoma de Galicia.

Autorización de emisión de gases de efecto
invernadoiro

O 12 de abril publicouse no Diario Oficial de Gali-
cia a Orde do 31 de marzo de 2005, conxunta das
consellerías de Medio Ambiente e de Innovación,
Industria e Comercio, pola que se modifica a do 14
de setembro de 2004, pola que se regula o proce-
demento para a obtención da autorización de emi-
sión de gases de efecto invernadoiro.

Acta de constitución e estatutos da
Asociación Gallega de Productores de
Energía Fotovoltaica (AGPEF)

O 18 de abril publicouse no Diario Oficial de Ga-
licia a Resolución do 18 de marzo de 2005 da Di-

rección Xeral de Relacións Laborais pola que se fai
público o depósito da acta de constitución e dos
estatutos da Asociación Gallega de Productores
de Energía Fotovoltaica (AGPEF).

Decreto de regulación de espazo natural de
interese local e espazo privado de interese
natural

O 23 de maio publicouse no Diario Oficial de
Galicia o Decreto 124/2005, do 6 de maio, polo
que se regula a figura do espazo natural de in-
terese local e a figura do espazo privado de in-
terese natural.

Decreto de regulación dos humidais
protexidos

O 30 de maio publicouse no Diario Oficial de
Galicia o Decreto 132/2005, do 28 de abril, po-
lo que se modifica o Decreto 110/2004, do 27
de maio, polo que se regulan os humidais prote-
xidos. Segundo este Decreto decláranse humi-
dais protexidos os cinco sitios Ramsar presentes
en Galicia: ría de Ribadeo, ría de Ortigueira e
Ladrido, Lago e areal de Valdoviño, complexo
das praias, lago e duna de Corrubedo e comple-
xo intermareal Umia-O Grove, A Lanzada, punta
Carreirón e lagoa Bodeira.

Autorización para instalación de parques
eólicos

O 31 de maio publicouse no Diario Oficial de Ga-
licia a Orde do 23 de maio de 2005 pola que se
modifica a Orde do 17 de decembro de 2004 po-
la que se abre o prazo para presentación de soli-
citudes de autorización para instalación de par-
ques eólicos singulares.
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Prezos da madeira
Subvencións
Lexislación
Fiscalidade
Biblioteca...

Para darse de alta contacten coa oficina da AFG en
Santiago de Compostela (Tel.: 981 564 011)

[ www.asociacionforestal.org ]
Páxina web da AFG
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participación da AFG en actos de interese forestal

Reunión da Comisión Permanente do Parque
Natural das Fragas do Eume organizada pola
Consellería de Medio Ambiente na Coruña. Asis-
tiu Francisco Dans (4 de abril).

Xornadas Internacionais Fiscalidade e Finan-
ciación de Montes organizadas pola AFG en Vi-
go (14 e 15 de abril).

Inauguración da exposición “El Vivero NOR-
FOR: génesis, consolidación y desarrollo de la
repoblación forestal” en Pontevedra. Asistiu
Manuel Pazos (20 de abril).

Presentación do Proxecto MADER en Santia-
go. Asistiron Francisco Dans, Cristina Verde e
Braulio Molina (21 de abril).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en
Santiago (22 de abril).

Visita dos alumnos da Escola de Enxeñeiros
de Montes de Madrid ao monte de Xinzo, Pon-
teareas. Asistiron Daniel Rodríguez e Julio Ruiz
(27 de abril).

Xornadas de Xestión Forestal Sustentábel na
Estrada. Asistiron como ponentes Fernando Moli-
na Rodríguez, Francisco Fernández de Ana, Brau-
lio Molina, Antonio Rigueiro e Francisco Dans (2-
10 de maio).

Seminario hispano-sueco sobre a bioenerxía
en Valladolid. Asistiu José Luis Corral (4 de maio).

Inauguración da planta fotovoltaica da
C.M.V. de Xinzo e visita aos montes da zona
en Xinzo, Ponteareas. Asistiron membros da Xun-
ta de Goberno e membros do equipo directivo e
técnico da AFG (6 de maio).

Presentación do estudo La economía eólica en
Galicia editado pola Asociación Eólica de Galicia
en Santiago. Asistiu José Luis Corral (9 de maio).

Conferencia sobre Estratexias de Prevención
de Incendios Forestais no Sur de Europa or-
ganizada polo Consorci Forestal de Catalunya e a
USSE en Barcelona. Asistiu Antonio Rigueiro (10-
12 de maio).

Asemblea Xeral de COSE en Barcelona. Asistiu
Antonio Rigueiro (12 de maio).

Asemblea Xeral da Entidade Solicitante Re-
xional do PEFC en Santiago. Asistiron Francisco
Fernández de Ana e Braulio Molina (13 de maio).

4º Congreso Galego de Cooperativas en San-
tiago. Asistiu Francisco Dans (19 de maio).

Presentación das Guías de tratamentos silvíco-
las para a produción de madeira organizada po-
la Escola Politécnica Superior e a AFG en Lugo. Asis-
tiron Francisco Fernández de Ana, Francisco Dans,
Antonio Rigueiro e José Luis Corral (20 de maio).

Reunión do comité técnico do proxecto ECAS
en Roscommon (Irlanda). Asistiu Manuel Pazos
(26-28 de maio).

Curso sobre Medidas Agroambientais na Ca-
pela. Asistiu como ponente Enrique García (27 de
maio).

Viaxe forestal dos socios da AFG a Ourense.
Silvicultura de frondosas e produción de planta.
Acompañaron ao grupo María López, Martín
Souto, Serafín González, Braulio Molina e Beatriz
Fernández (28 de maio).

Reunión do Comité Galego de Defensa con-
tra Incendios Forestais en Santiago. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (30 de maio).

Xornadas sobre Xestión de Biomasa Agrofo-
restal en Santiago. Asistiu como ponente Francis-
co Dans e como participantes Braulio Molina, Julio
Ruiz, José Luis Corral e Celsa Sánchez (31 de maio).

Seminario Transnacional do Proxecto Bio-
rreg-Floresta en Gloucestershire (Reino Unido).
Asistiu Julio Ruiz (7-9 de xuño).

Seminario “Novos Retos para a Xestión do
monte galego” organizado por TRAGSA en Si-
lleda. Asistiu como ponente Francisco Dans (16
de xuño).

XIX Asemblea Xeral da AFG en Antas de Ulla
(25 de xuño).

Seminario de Xestión do Programa Enersilva
en Santander. Asistiron Braulio Molina, Daniel Ro-
dríguez e Cristina Verde (28 de xuño).

Congreso forestal “Claves competitivas da
Industria Forestal en Galicia” en Santiago.
Asistiu Manuel Pazos (7 e 8 de xullo).

Reunión do Grupo Consultivo de Bosques e
Cortiza da Unión Europea en Bruxelas. Asistiu en
representación de COSE Francisco Dans (8 de xullo).
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cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

9-10 de setembro de 2005
II Congreso de Asproga. Santiago de Compostela

Organiza: Asociación de Produtores de Plantas Orna-

mentais de Galicia e Asociación Española de Paisajistas

Máis información: Tel.: 981 803 099, 678 635 191, 

asproga@mundo-r.com e www.asproga.com

12-18 de setembro de 2005
Conferencia Mundial sobre restauración ecolóxi-
ca, 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

19-25 de setembro de 2005
Curso avanzado sobre restauración forestal na
loita contra a desertificación: innovacións, control
de calidade e avaliación de proxectos. Zaragoza

Organiza: CIHEAM e ReAction

Máis información: Tel.: 976 716 000, Fax: 976 716 001 e

www.iamz.ciheam.org

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.: 913 476 877, Fax: 913 476 883 e 

www.secforestales.org/marcos.htm

29 de setembro de 2005

Seminario sobre Prevención de Incendios. Madrid

Organiza: Instituto Papelero Español (IPE)

Máis información: Tel.: 915 763 003, Fax: 915 774 710 e 

www.ipe.es 

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



Manuel Pazos Lamoso
Xerente da Unidade de Comercialización de Selga

Durante o pasado 26 de maio o grupo madeirei-
ro Finsa (Financiera Maderera S.A.) adquiriu
unha das fábricas de taboleiros máis emblemá-
ticas da provincia de Lugo, Aglomerados Ecar, en
Mondoñedo. De feito, xunto con Tafisa en Pon-
tevedra e Finsa en Padrón (A Coruña) foi unha
das primeiras industrias de taboleiros existentes
en Galicia.
A empresa viña arrastrando perdas económicas
nos últimos exercicios e despois de meses de
negociación coa empresa santiaguesa chegouse
ao acordo final de venda.
A empresa Aglomerados Ecar comezou a súa acti-
vidade dentro do sector dos taboleiros en 1967,
mediante a fabricación de taboleiros de partículas
que eran vendidos principalmente no mercado
nacional. A planta tiña un consumo diario de ma-
deira de 500 toneladas, empregando principal-
mente madeira de piñeiro para a súa fabricación. 
A planta conta na actualidade cunha plantilla de
80 persoas que en principio continuarán na súa
totalidade traballando dentro do grupo Finsa. As
pretensións iniciais de Finsa son a renovación da
fábrica e a modificación total do proceso produ-
tivo. Así pasará de ser un centro consumidor de
madeira no norte de Galicia a converterse nunha
empresa de segunda transformación para a fa-
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PUBLI
Desbroces

ROCHA
OJO CAMBIAR TELF

986 633 788

DESBROCES CASELAS, S.L.
LIMPIEZA DE MONTES

SUBSOLADO | RAREO | PODA
PLANTACIÓN FORESTAL

Gerardo / Juan
Telf. 986 349 145

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

Desaparece a produción de taboleiro en
Mondoñedo
O grupo FINSA compra a empresa de aglomerados ECAR. Os novos
donos dedicarán a planta á produción de mobles.

Última hora
A empresa Finsa, continuando a súa política de
expansión, comprou a firma Jomar de Portugal.
As industrias de taboleiro de tamaño medio
atravesan unha difícil situación tanto en España
coma en Portugal. A empresa Jomar, dedicada á
produción de taboleiro de fibra e de partículas é
a terceira compañía de taboleiros en Portugal
cunha penetración importante na industria do
moble.
Con esta compra Finsa reforza o seu liderato na
industria do taboleiro en Europa compartido na
actualidade coa portuguesa Sonae.

bricación de mobles. A idea é a de producir kits
para o seu emprego coma mobles de oficina, ba-
ños, dormitorios, etc. Empregarán para isto os
produtos fabricados polo grupo Finsa e propor-
cionaranlle así un maior valor engadido.
Esta operación confirma a tendencia da con-
centración das industrias forestais ao redor de
grandes grupos empresariais que de forma con-
tinuada se está producindo en Galicia nos últi-
mos anos.
Para os silvicultores a noticia non é positiva xa
que desaparece un importante centro consumi-
dor de madeira con máis de 150.000 m3 compra-
dos cada ano nos montes da comarca.



A investigación, dirixida baixo estrita confiden-
cialidade, demostrou que a modificación térmica
acada un produto máis estábel, cunha  maior re-
sistencia a fungos. Durante este proceso ocorre
unha degradación mecánica que causa unha re-
dución na resistencia da madeira. Non obstante,
os resultados iniciais son moi alentadores e suxi-
ren que a modificación térmica de Pinus radiata
pode proporcionar unha alternativa sen produ-
tos químicos para as aplicacións estruturais nas
que se require durabilidade e estabilidade.
Os usos potenciais inclúen revestimento de casas,
mobiliario de xardín, modelado e carpintaría.

Artigo traducido da revista Ensis Link, nº 4, 

Australia, outono de 2005, páx. 6.
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Modificación térmica para Pinus radiata

Os consumidores de hoxe en día esixen unha
maior variedade de elección á hora de mercar
produtos de madeira. Non a todos os compra-
dores lles agrada usar madeiras tratadas con
conservantes e existe unha crecente repulsa a
usar madeiras nobres non sostíbeis extraídas
da selva tropical. Este feito deixa á industria
madeireira fronte ao reto de proporcionar ma-
deira duradeira sen o uso de produtos quími-
cos adicionais.
Mentres, unha nova xeración de biocidas efec-
tivos para preservar a madeira está proporcio-
nando unha solución parcial a este problema,
o desenvolvemento de técnicas de modifica-
ción térmica oferta un enfoque completamen-
te distinto.
A modificación térmica consiste en quentar a
madeira a temperaturas entre 160 ºC - 260 ºC en
ausencia de osíxeno. Esta técnica dá como re-
sultado unha mudanza constante na composi-
ción química da madeira, proporcionando un
remate e unha durabilidade mellorados. En li-
ñas xerais, o proceso é semellante ao da cara-
melización do azucre quentado, proceso no que
a calor e a química da substancia orixinal están
constantemente alteradas.
Mentres que a modificación térmica da madeira
é unha realidade comercial en Europa, a súa
aplicación en Pinus radiata é relativamente no-
va. Para investigar as posibilidades no uso desta
tecnoloxía en Nova Zelanda, Carter Holt Harvey
investiu nun centro piloto no 2003. A cámara de
investigación de 5 m3 utilizouse desde aquela
polo persoal de Ensis para estudar as caracterís-
ticas físicas, mecánicas e de durabilidade de Pi-
nus radiata modificado termicamente.

SESFOR



máis tarde ou máis cedo, a
buscar saída de parte do pro-
duto en centros consumidores
de fóra de Galicia.
A casca de eucalipto é un pro-
duto hoxe en día cotizado e
que se emprega para producir
tanto calor coma electricidade
nas instalacións industriais.
Durante un certo tempo os
propietarios forestais do norte

de Galicia van poder vender a
madeira tanto pelada coma
con casca.
Por outra banda, os prezos do
piñeiro, tanto insigne como do
país, destinados a serra e á in-
dustria do taboleiro non sufri-
ron case variación no primeiro
semestre do ano e a tendencia
a curto prazo é a permanecer
constantes ■
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PIÑEIRO: EVOLUCIÓN DOS PREZOS DA MADEIRA PARA SERRA EN GALICIA

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 de Eucalyptus
globulus na Mariña Lu-

cense e no Ortegal, principais
zonas subministradoras de
madeira para pasta de papel de
Galicia, presenta algunhas no-
vidades. Nestas comarcas, os
produtores vendían a madeira
sen casca, disfrutando de pre-
zos en pé superiores ao resto
de Galicia onde xa se vendía
desde hai tempo a madeira
con casca. Agora, a principal
industria consumidora de ma-
deira de eucalipto en Galicia
anuncia que proximamente
comezará a comprar unica-
mente madeira con casca.
Se se aplicasen na Mariña e no
Ortegal os prezos que actual-
mente se pagan pola madeira
de eucalipto con casca no cen-
tro e sur de Galicia, os propie-
tarios forestais do norte sufrirí-
an unha caída na rendibilidade
das súas explotacións, que es-
timamos entre un 15 e un 25%.
Algo que sen dúbida sería un
duro golpe para a economía
forestal destas comarcas e que
previsibelmente tería conse-
cuencias notábeis no mercado.
Unha nova baixada do prezo
en pé da madeira de eucalipto
veríase acompañado dun des-
censo das cortas e dunha di-
minución da inversión no
monte por parte dos silvicul-
tores, altamente sensibiliza-
dos pola perda de rendibilida-
de das plantacións de eucalip-
to. Este escenario obrigaría,

Novidades na Mariña lucense 
e no Ortegal

Manuel Pazos Lamoso
Xerente da Unidade de comercializa-

ción de madeira de Selga
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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

j u l i o  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 30 €/m3 c/c
45 €/m3 s/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 39 €/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

unha empresa da AFG ao servizo dos seus socios

Enxeñería forestal

> Proxectos de ordenación e planos técnicos de xestión do monte

> Repoboacións

> Tratamentos silvícolas e tratamentos contra pragas e

enfermidades forestais

> Elaboración de planos e cartografía de montes e parcelas

> Camiños e infraestruturas forestais

Xestión de montes

Enerxías renovables

> Aproveitamento de biomasa forestal, enerxía eólica e enerxía

fotovoltaica

Comercio da madeira

> Venda da madeira dos socios da AFG

> Organización de poxas de madeira

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