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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

enero  2006

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

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

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel o tablero 30-35 €/m3 c/c
44 €/m3 s/c

Destino tablero 20 €/m3 c/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 39-44 €/m3 c/c
54 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

OTRAS (aliso, acacia, etc.)

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 66 €/m3 c/c
Chapa plana 104 €/m3 c/c

Desenrollo 47 €/m3 c/c
Chapa plana 77 €/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 74 €/m3 c/c
Chapa plana 115 €/m3 c/c

Desenrollo 57 €/m3 c/c
Chapa plana 87 €/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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Neste camiño andivemos na procura dunha maior colaboración cos dife-
rentes protagonistas do sector ou cadea forestal, tanto na actividade silví-
cola como na da industria transformadora dos seus produtos; ainda que

non sempre foi feliz o noso achegamento, consideramos que esta colaboración da-
rá a curto prazo unha maior consistencia ao sector e con ela unha maior viabilida-
de ás melloras que vimos propoñendo; soamente traballando xuntos conqueriremos
fortalecer un dos principais alicerces da economia galega, como é o sector forestal.

Preocupados pola situación fiscal viaxamos a comezos de 2005 a Madrid ao Mi-
nisterio de Facenda, onde presentamos as nosas demandas ao Director Xeral de Tri-
butos a quen conseguimos interesar na temática forestal coas súas peculiaridades;
ao mesmo tempo logramos traer representantes deste Ministerio a debater en Vi-
go estes asuntos nas Xornadas Internacionais de Fiscalidade e Financiación de
Montes. Esperamos aínda a súa resposta oficial ás nosas demandas.

No pasado verán produciuse o cambio de Goberno da Xunta de Galicia ao mesmo
tempo que o monte ardía por todas partes; a nosa primeira misión foi ofertar axu-
da e apoio aos novos gobernantes coa vontade de remar todos na mesma direc-
ción; con esta intención visitamos aos novos conselleiros do Medio Rural e de In-
dustria e Innovación completando as áreas nas que a nosa actividade ten unha
maior incidencia. Un documento coas nosas ideas sobre política forestal foi pre-
sentado a estes conselleiros que o recibiron de bo agrado.

Ao longo dos meses de verán a forte incidencia do lume nos montes foi motivo de
moitas actuacións da AFG en mesas de traballo e ante os medios de comunicación;
tentamos e seguiremos facendo, achegar á nosa sociedade a idea de que o monte, e
con el todo o medio natural, é un ben que temos a obriga de defender entre todos.

Contando co magnifico equipo de profesionais desta asociación, traballamos arreo
para levar a bo porto o PEFC-Galicia, na súa modalidade rexional, e mantivemos o
noso forte vencello tanto co PEFC-España como coas organizacións ás que perten-
cemos no contexto do Estado (COSE) e no do sur de Europa (USSE). Tamén nestes
lugares presentamos as nosas demandas na defensa dun maior emprego da nosa
madeira, de axudas para loitar contra o lume e chegamos ao Parlamento Europeo
para solicitar da UE unha clara aposta polo sector forestal.

Nesta liña de actuación social enmárcase o noso contacto coa universidade e o en-
sino en xeral con importantes referentes na presentación das Guías de Silvicultura
de Frondosas na Escola Politécnica Superior de Lugo ou nas Xornadas de Xestión
Forestal Sustentábel na Estrada; nos dous casos estas actividades foron moi ben
acollidas pola xente nova interesada no mundo forestal.

Estas actuacións patrocinadas polo convenio coa Consellería do Medio Rural am-
pliáronse con máis cursos e visitas entre as que podemos suliñar a realizada ao CIS
Madeira en Ourense por unha ampla representación dos nosos socios; onde nos
presentaron unha interesante proposta de tratamentos silvícolas en eucalipto para
madeira de calidade.

Este ano tamén encertamos o traballo de liderar o proxecto europeo Enersilva; es-
te proxecto, conxuntamente con outros tres en materia de biomasa forestal, enca-
dran as nosas actuacións no aproveitamento deste importante recurso para o fu-
turo da economía dos nosos montes.

E falando de economía, tentamos con SELGA mellorar a venda da madeira dos no-
sos socios; con moitos atrancos estamos conquerindo que este mercado sexa máis
transparente e xusto.

Xa para rematar consideramos que o Congreso de Montes Veciñais, que estamos
comenzando a artellar para o vindeiro inverno, en colaboración coa Dirección Xeral
de Montes, pode permitir que entre todas as organizacións e expertos interesados
logremos unha nova lei máis adaptada ás necesidades actuais destas comunidades.

Un ano de traballo 
da Xunta de Goberno da AFG
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Introdución
Os montes galegos pola diver-
sidade de ecosistemas que al-
bergan, pola súa elevada capa-
cidade produtiva e pola pecu-
liar tipoloxía da súa propiedade
(o 95% do territorio forestal é
de propiedade privada moi di-
vidida) presentan característi-
cas moi diferenciadas dentro
do conxunto peninsular que
esixen dispoñer dunha política
e dun discurso propios para
asegurar a súa evolución e ga-
rantir a súa permanencia e ren-
dibilidade.

O pasado 20 de setembro a Xunta de Gober-
no da AFG reuniuse co novo Conselleiro do
Medio Rural, Alfredo Suárez Canal, para, en-
tre outras cousas, presentarlle un documento
no que se sintetizan os plantexamentos da
Asociación Forestal de Galicia en materia de
política forestal. Neste artigo inclúese o tex-
to completo da proposta que lle presenta-
mos á Xunta de Galicia que recolle os plante-
xamentos dos propietarios particulares e co-
munidades de montes agrupados na AFG.

Política forestal galega
Propostas formuladas pola Asociación Forestal
de Galicia á Consellería do Medio Rural da
Xunta de Galicia



As boas condicións estacio-
nais de gran parte dos montes
galegos permiten practicar
unha silvicultura flexible, con
quendas curtas de produción
conxuntamente con outras
máis a longo prazo que fan po-
sible o desenvolvemento de
múltiples usos nos montes e a
obtención de recursos varia-
dos. Ao mesmo tempo, o ele-
vado número de propietarios
forestais –máis de 400.000 pro-
pietarios de montes particula-
res e 2.600 comunidades de
montes veciñas- dalle ao mon-
te en Galicia unha alta lexiti-
midade social –a maioría das
familias galegas teñen un ven-
cello directo con el– e unha di-
versidade condicionada pola
xestión destes predios, xestión
que se complica dado o pe-
queno tamaño das parcelas.
Esta produtividade dos nosos
montes, leva de seu certos
compoñentes de fraxilidade,
excesiva presenza de biomasa
arbustiva, risco de doenzas e
pragas, multiplicación de usos,
etc., que requiren un fluxo
constante de investimento en
tratamentos silvícolas e en I+D
para xerar produtos de calida-

de competitivos nun mercado
cada día máis esixente e para
asegurar a súa sostibilidade di-
minuíndo o risco de catástro-
fes ou danos sanitarios.
Con todo isto, os nosos mon-
tes non se atopan illados do
seu contorno. Os seus produ-
tos, en particular a madeira
que xeran, fonte da maior par-
te das súas rendas, compite
nun mercado globalizado, sen
barreiras comerciais, liderado
en Europa polos países nórdi-
cos e centroeuropeos que
marcan o rumbo da estratexia
forestal europea e que, a miu-
do, é diverxente respecto ás
nosas necesidades. Os plante-
xamentos forestais de Galicia
non só teñen un débil encaixe
en Europa, se non que son
erroneamente percibidos nos
órganos estatais competentes,
aínda suxeitos aos criterios ex-
cesivamente intervencionistas
da xestión pública dos bos-
ques imperantes no século pa-
sado, e cunha visión moi pro-
pia do bosque mediterráneo
pouco produtivo.
O primeiro período de vixen-
cia do Plan Forestal de Galicia,
aprobado en 1982 no Parla-

mento de Galicia, finalizou no
ano 2002. A partir desta data, a
AFG veu reclamando a necesi-
dade de avaliar os seus resul-
tados e de revisar os seus ob-
xectivos e instrumentos.

Situación actual do monte
O medio rural galego sufriu
nos últimos vintecinco anos
un forte cambio que modifi-
cou substancialmente a súa
paisaxe, pasando do predomi-
nio dos cultivos agrarios e dos
montes rasos a unha extensa
presenza do bosque e á espe-
cialización da actividade agrí-
cola. Neste novo marco, inclú-
ense, por un lado un conxunto
de espazos –340.000 ha segun-
do o modelo previsto no Plan
Forestal de Galicia, que supón
o 17% da superficie forestal–
de alto valor ecolóxico, cultural
e paisaxístico que requiren in-
tervencións específicas axusta-
das ao seu contorno socioeco-
nómico a fin de conservar a
biodiversidade. Por outro lado,
atópanse preto de 290.000 ha
de terreos de moi difícil oro-
grafía, cunha vexetación desti-
nada a evoluír de foma espon-
tánea. Por último, 1.400.000 ha

a
c

tu
a

lid
a

d
e

6 | febreiro 2006

A madeira que xera o monte galego compite nun mercado globalizado.



de terreos forestais produtivos,
case todos eles de carácter pri-
vado, nos que se produciu un-
ha rápida e non sempre ben
orientada expansión das ma-
sas arborizadas nas que domi-
na o piñeiro bravo (Pinus pi-
naster), o piñeiro insigne (Pi-
nus radiata) e os eucaliptos
(Eucalyptus globulus e E. ni-
tens). Neste espazo atópase ta-
mén unha importante masa
forestal de especies caducifo-
lias entre as que o carballo
(Quercus robur) mantén unha
dinámica de espallamento sig-
nificativa, xunto cunha masa
de castiñeiro de alto valor moi
afectada por distintos proble-
mas fitosanitarios. 
O resultado dos investimentos
efectuados no monte ao longo
da década dos 90 do século
pasado comeza a observarse
agora. O último inventario fo-
restal (III IFN) sinala un nota-
ble medrío das existencias
madeirables. Aínda así, este
medrío non foi acompasado

dunha aplicación xeneralizada
e axeitada de técnicas silvíco-
las, nin dun incremento simi-
lar do consumo de materia
prima por parte da industria
transformadora. Así, na actua-
lidade, e nun contexto de glo-
balización do mercado da ma-
deira, periga o equilibrio entre
a oferta e a demanda e isto es-
tá causando unha caída sosti-
da dos prezos que resulta alta-
mente preocupante xa que po-
dería derivar nun absentismo
dos propietarios forestais e o
conseguinte abandono das
prácticas silvícolas e polo
mesmo o aumento do risco de
incendio forestal. Non obstan-
te, Galicia conta cunha consis-
tente estrutura produtiva bási-
ca, bosques e industria, ainda
que presenten un desigual
grao de desenvolvemento, que
xunto á crecente valorización
dos montes como fonte ines-
gotable de moi diversos recur-
sos, permiten considerar ao
sector forestal como un dos

sectores estratéxicos na eco-
nomía galega e con maiores
posibilidades de xeración de
emprego no medio rural.
Os montes produtivos galegos
xeran ao ano só en madeira
máis de 6,5 millóns de m3 o
que supón un valor en pé de
200 millóns de euros que se re-
parten entre un elevadísimo
número de persoas. Por outra
parte, a principal industria fo-
restal transformadora –serra-
doiros, pasta para papel, tabo-
leiros, papel e moble– produce
máis de 1.900 millóns de euros
anuais. O conxunto do sector
xera 40.000 empregos, moi
distribuídos no medio rural e
alcanza o 3% do valor engadi-
do bruto de Galicia.
Neste escenario, considera-
mos que Galicia pode desen-
volver a súa política, tratando
de aproveitar de maneira máis
eficiente os recursos que ofre-
cen os terreos forestais produ-
tivos (1,4 millóns de ha), xes-
tionando correctamente as
máis de 600.000 ha de terreos
forestais de conservación e
exercendo a capacidade de li-
derato dentro do Estado espa-
ñol que lle outorgan a impor-
tancia socioeconómica e a ex-
tensión dos seus montes, o vo-
lume dos seus recursos e o di-
namismo da súa potente in-
dustria transformadora.
A experiencia máis recente en-
sinounos que o medrío sostido
dos bosques galegos debe
asentarse principalmente no
control do risco das catástro-
fes forestais, incendios, pragas
e vendavais, e no mantemento
do limiar de rendibilidade das
explotacións forestais. Por ou-
tra parte, a xestión do extenso
territorio destinado a fins con-
servacionistas (gran parte
asentado en terreos privados)
ou a dos montes veciñais con
comunidades que encomen-
dan libremente este servizo á
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O carballo mantén unha dinámica de espallamento significativa.



Comunidade Autónoma, debe
contar coa participación dun-
ha administración pública al-
tamente profesionalizada que
entenda o seu cometido e har-
monice este labor cos dereitos
dos seus lexítimos donos. 

Obxectivos estratéxicos da
política forestal
Ao noso entender, algúns dos
aspectos prioritarios sobre os
que debera incidir a política fo-
restal galega son os seguintes:
a. Apoiar a diversificación e

impulsar os novos usos que
a sociedade demanda dos
montes, asegurando o re-
torno de rendas aos propie-
tarios. Para isto, é preciso
desenvolver o uso da bio-
masa con fins enerxéticos,
recuperar a produción de
madeiras de alto valor e im-
pulsar o aproveitamento de
froitos forestais, cogume-
los, plantas aromáticas e
mediciñais, así como a pro-
dución de carne de alta ca-
lidade.

b. Modernizar as infraestrutu-
ras que dan soporte aos
aproveitamentos forestais,
harmonizando o seu uso
produtivo co da prevención
de incendios.

c. Mellorar a sanidade fores-
tal, dado que os riscos aos
que están sometidos os no-
sos ecosistemas son crecen-
tes xerando nestes últimos
anos importantes perdas
económicas e desánimo nos
silvicultores polas catástro-
fes causadas por axentes
patóxenos.

d. Establecer un marco nor-
mativo e fiscal que dé esta-
bilidade e permanencia ao
monte dada a especificida-
de dos investimentos a lon-
go prazo do sistema forestal,
introducindo leis e melloras
que apoien o desenvolve-
mento do sector e que arti-

culen as normativas conco-
rrentes que dificultan inutil-
mente a actividade forestal
en Galicia.

e. Implantar progresivamente
un sistema económico e fi-
nanceiro estable adaptado
ás necesidades dos nosos
montes a fin de garantir a
súa sostibilidade. Neste sen-
tido, cobra unha especial re-
levancia a posibilidade de
que os investimentos desti-
nados á creación de bosques

poidan participar no merca-
do europeo de cotas de ga-
ses de efecto invernadoiro.

f. Reforzar a influencia e o im-
pulso ao liderato de Galicia
nas instancias políticas na-
cionais e europeas. Este ob-
xectivo resulta na actualida-
de prioritario dada a recen-
te aprobación do Regula-
mento europeo de Desen-
volvemento Rural a partir
do que os Estados membros
dispoñen de seis a oitos me-
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A xestión do territorio destinado a fins conservacionistas debe harmonizar este labor
cos dereitos dos seus lexítimos donos. Lagoa de Cospeito.

A castaña galega é un recurso forestal dos máis importantes despois da madeira e
Galicia conta con varias empresas de transformación deste produto das máis impor-
tantes de España que importan grandes cantidades de materia prima de Portugal e
doutras comunidades autónomas.



ses para elaborar os seus
programas nacionais de
desenvolvemento rural.

g. Respaldar institucional-
mente a silvicultura e a or-
denación forestal como o
mellor medio para previr os
incendios forestais e para
conseguir os produtos de
calidade que demanda o
mercado.

h. Fomentar o consumo de
produtos forestais elabora-
dos con criterios de sostibi-
lidade, en especial os pro-
dutos derivados da madei-
ra, único material verdadei-
ramente renovable e ecoló-
xico, con capacidade para
incrementar o seu uso nos
sectores da construción e
do interiorismo.

i. Recrear a investigación fo-
restal dotándoa dos medios
humanos e materiais de
acordo coa importancia des-
te sector e para situala ao
servizo do mesmo. Coordi-
nar os investimentos neste
sector e pedir resultados que
cheguen aos produtores. 

j. Consolidar a organización
dos propietarios forestais,
particulares e comunidades
de montes veciñais, favore-
cendo o desenvolvemento
de estruturas modernas pa-
ra a xestión dos seus recur-
sos, para a comercialización
dos seus produtos e fomen-
tando a súa capacidade em-
presarial para equilibrar a
enorme diferencia que inda
separa aos produtores fo-
restais das grandes concen-
tracións industriais.

Medidas e instrumentos a
desenvolver
1. Medidas nos ámbitos
xurídico e fiscal
Trataríase de dispor dun so-
porte xurídico e fiscal capaz de
impulsar a actividade forestal
e de consolidar a figura de co-

munidade de montes e o por-
vir dos montes veciñais en
man común. Entre outras me-
didas sería preciso:
❚ Elaborar a Lei de Montes de

Galicia, tendo en conta a
nova Lei de Montes do Esta-
do. A Lei de Montes galega
debe contar co rango xurí-
dico suficiente para harmo-
nizar e articular as múlti-
ples normativas concorren-
tes, en particular as orde-
nanzas de carácter munici-
pal que afectan a actividade
forestal.

❚ Modificar a Lei de Montes
Veciñais en Man Común,
previa realización dun con-
greso de montes veciñais no
que se considere a expe-
riencia das comunidades
nestes 25 anos de dominio.

❚ Finalizar o proceso de me-
llora do réxime fiscal dos
montes veciñais en man co-
mún.

❚ Modificar as normativas so-
bre concesións de parques
eólicos, canteiras, minas,
etc., a fin de que os propie-
tarios poidan ter capacida-
de de negociación e de par-
ticipación nestes aproveita-
mentos, evitando o uso
abusivo da declaración de
utilidade pública que, na
actualidade, propicia ex-
propiacións innecesarias. 

❚ Instar aos órganos compe-
tentes da Administración
central a crear a figura xurí-
dica que dé cobertura legal
e viable ás agrupacións de
propietarios forestais. Pre-
téndese con isto mellorar a
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É preciso modificar as normativas sobre concesións de parques eólicos, canteiras,
minas, etc.



xestión das pequenas ex-
plotacións forestais.

❚ Completar a fiscalidade que
afecta os montes de parti-
culares e os de sociedades.

2. Medidas de apoio
económico
Preténdese dipoñer dun con-
xunto de medidas que con-
formen un soporte económi-
co e financeiro estable e per-
manente, cunha base sólida
dentro dos orzamentos auto-
nómicos.
❚ Establecer un réxime anual

e permanente de medidas
de apoio económico axusta-
das aos obxectivos de políti-
ca forestal. Estas medidas,
con dotacións orzamenta-
rias e condicións de aplica-
ción diferenciadas para pro-
pietarios de montes parti-
culares e para comunidades
de montes veciñais, deberí-
an contemplar:
❚ A elaboración de proxec-

tos de ordenación e plans
técnicos de xestión de
montes cun serio segui-
mento dos mesmos.

❚ A execución de tratamen-
tos silvícolas e fitosanita-
rios, incluídas rozas estra-
téxicas en todo tipo de
montes, que melloren a
produción de madeira de
calidade e ao mesmo tem-
po sexan un bo sistema

preventivo contra o lume
e as doenzas.

❚ A construción e mante-
mento de infraestruturas
dentro dos montes inclu-
ídas as viarias e as de pre-
vención de incendios fo-
restais.

❚ A forestación destinada á
produción de madeira de
alto valor. 

❚ As accións de implanta-
ción para a diversifica-
ción dos usos do monte:
produción de froitos fo-
restais, cogumelos, plan-
tas aromáticas e medici-
ñais, gandeiría de alta ca-
lidade, etc.

❚ Creación dun fondo forestal
para financiar as activida-
des de prevención, trata-
mentos silvícolas e melloras
estruturais nos montes. Os
recursos deste fondo pode-
rían provir tanto do ámbito
público coma do privado a
través de incentivos fiscais.

❚ Establecer un programa de
apoio ao aproveitamento da
biomasa forestal primaria
con fins enerxéticos. O pro-
grama debería contemplar
axudas para:
❚ A adecuación das masas

forestais para realizar es-
tes aproveitamentos.

❚ O establecemento de cul-
tivos enerxéticos en te-
rreos forestais.

❚ O apoio á loxística da ex-
plotación e transporte da
biomasa.

❚ O apoio ás iniciativas em-
presariais ou domésticas
destinadas á produción de
enerxía con consumo de
biomasa forestal primaria.

❚ Establecer unha liña de
compensación de perda de
rendas dirixida a propieta-
rios suxeitos a restricións de
uso por ter as propiedades
dentro de parques naturais
ou de territorios incluídos
na Rede Natura.

3. Medidas de carácter institu-
cional
❚ Programa de apoio á activi-

dade das organizacións de
propietarios forestais base-
ado en criterios obxectivos
de concesión de axudas. Os
aspectos estratéxicos aos
que irían destinadas estas
axudas serían:
❚ A formación de silvicul-

tores particulares e repre-
sentantes de comunida-
des de montes. 

❚ Mellora dos sistemas de
comercialización de pro-
dutos forestais dirixidas
aos silvicultores, ás súas
organizacións e ás em-
presas que os agrupen.

❚ O desenvolvemento dos
sistemas de certificación
forestal, en especial os de
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carácter rexional para
permitir o acceso á certi-
ficación á maioría dos
propietarios forestais.

❚ A financiación da asisten-
cia técnica, administrati-
va, contable e fiscal ás co-
munidades de montes ve-
ciñais, a fin de garantir un
funcionamento axustado.

❚ O respaldo á presenza
institucional dos silvicul-
tores galegos nos foros
autonómicos, nacionais e
internacionais.

❚ A realización de activida-
des de creación de agru-
pacións de propiedades
con concentración de
fincas forestais dentro
dos recintos agrupados.

❚ A realización de deslindes
nos montes veciñais,
completando o proceso
de clasificación realizado
no seu día e incluíndo as
ocupacións e servidumes
actualmente establecidas.

❚ Constitución dun órgano
consultivo de política fores-
tal con participación de to-
dos os actores involucrados.
Este órgano debería ter ca-
pacidade de intervención
no deseño das axudas ao
sector e na revisión e segui-
mento do Plan Forestal de
Galicia.

❚ Establecemento de comités
comarcais de prevención de
incendios forestais coa par-
ticipación das Administra-
cións competentes, propie-
tarios forestais, forzas da or-
de pública e outros sectores
para coordinar localmente
as actuacións de prevención
e defensa contra incendios.

❚ Reclamar o establecemento
dun fondo europeo destina-
do aos propietarios forestais
para paliar os efectos das
catástrofes que afectan aos
bosques: incendios, pragas,
enfermidades e vendavais.

❚ Impulsar a creación dun
centro de documentación
de montes veciñais en man
común dentro da candida-
tura do patrimonio inmate-
rial da UNESCO.

4. Medidas de carácter
técnico
❚ Revisar o Plan Forestal de

Galicia, adaptando os seus
obxectivos e instrumentos
para os vindeiros 10 anos.
Esta revisión debería ser re-
alizada no Parlamento de
Galicia e contar co apoio do
sector forestal.

❚ Iniciar a realización do IV
Inventario Forestal de Gali-
cia para avaliar a evolución
do monte galego desde

1995, incorporando indica-
dores de sostibilidade.

❚ Programa de dotación e
mantemento de infraestru-
turas forestais públicas,
adaptando o seu deseño aos
requirimentos modernos da
actividade forestal e dando
competencias sobre estas
infraestruturas a un único
órgano da Administración
autonómica.

❚ Programa de mellora xenéti-
ca tanto para as especies fo-
restais de interese produtivo
como para as de interese me-
dioambiental e paisaxístico.

❚ Establecemento dun obser-
vatorio da sanidade dos
bosques, dotado con sufi-
cientes recursos técnicos e
materiais, no que poidan ter
representación os propieta-
rios forestais. O seu cometi-
do sería a prevención, vi-
xiancia, inspección e trata-
mento dos problemas fito-
sanitarios dos montes e das
actividades forestais.

❚ Programa de restauración
do ecosistema do castiñei-
ro, especialmente orientado
ás áreas castigadas pola en-
fermidade do cancro e polo
seu abandono. 

5. Medidas de carácter
sectorial
❚ Impulsar as accións de I+D+I

mediante o establecemento
das liñas estratéxicas de in-
vestigación nun proceso no
que participen os represen-
tantes sectoriais, creando
para isto un Consello de In-
vestigación aberto ao sector
que institucionalice o encon-
tro entre os investigadores e
os representantes do sector.

❚ Programa de fomento do
consumo de produtos fores-
tais, especialmente da madei-
ra e dos seus derivados para o
seu uso na construción, parti-
cularmente a rural ■
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Habería que establecer unha liña de compesación de perda de rendas dirixida a pro-
pietarios con terreos dentro de espazos protexidos. Parque natural do complexo
dunar de Corrubedo.



A Consellería do Medio Rural
asume no novo Goberno as
competencias en materia de
montes, política forestal e in-
cendios, antes incluídas na
Consellería de Medio Ambien-
te. A nova consellería estrutú-
rase nos seguintes órganos:

❚ O Conselleiro
❚ A Secretaría Xeral
❚ Dirección Xeral de

Estruturas e
Infraestruturas Agrarias

❚ Dirección Xeral de
Produción, Industrias e
Calidade Agroalimentaria.

❚ Dirección Xeral de
Desenvolvemento Rural

❚ Dirección Xeral de
Investigación, Tecnoloxía e
Formación Agroforestal

❚ Dirección Xeral de Montes
e Industrias Forestais

❚ Delegacións provinciais
En cada provincia de Galicia
existirá unha delegación da
Consellería do Medio Rural na
que se integrarán todas as uni-
dades de carácter provincial
ou territorial, situadas no seu
ámbito.
❚ Órganos colexiados
Adscríbense á Consellería do
Medio Rural os xurados pro-
vinciais de montes veciñais en
man común. A presidencia
dos xurados será asumida po-

los respectivos delegados ou
delegadas provinciais e as se-
cretarías por funcionarios de-
signados polos presidentes.
Adscríbense tamén á nomeada
Consellería os comités provin-

ciais de montes, o Consello Fo-
restal de Galicia, o organismo
autónomo Fondo Galego de
Garantía Agraria e o ente pú-
blico Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural ■
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Estruturación da 
Consellería do Medio Rural
O 13 de decembro de 2005 publicouse no Diario Oficial de Galicia o
Decreto 562/2005 polo que se establece a a estrutura orgánica da
Consellería do Medio Rural da que actualmente dependen, entre ou-
tras, as competencias en materia de montes e industrias forestais e
prevención e defensa dos incendios forestais.

Conselleiro
Alfredo Suárez Canal (Allariz, 1951) 

Licenciado en Matemáticas e catedrático
de ensino secundario. Formou parte da
organización estudantil ERGA e partici-
pou na creación da Intersindical Nacional
de Traballadores Galegos (INTG) como
membro da dirección do sindicato de tra-

balladores do ensino UTEG. Militou na AN-PG e, desde o ano 1972,
milita na UPG. Participou na fundación do BNG en 1982. Foi con-
celleiro en Allariz durante o período entre 1979-1983 así como de-
putado provincial.

Director Xeral de Montes e Industrias
Forestais 
Alberte Blanco Casal (Vilaboa, 1951)

Enxeñeiro técnico industrial pola Escola
Universitaria de ETI de Vigo, exerceu como
profesor de ensino secundario e foi direc-
tor do IES Xesús Taboada Chivite de Verín.

Presidiu a comunidade de montes veciñais en man común de
Queirugás (Verín). Foi concelleiro do BNG en Verín desde 1991
e membro do Goberno municipal desde 2004 como tenente de
alcalde e voceiro do Goberno, ademais de responsable das áre-
as de Urbanismo, Vivenda, Transportes, Cultura e Educación.



Consideramos que o sector fo-
restal galego é un sector estra-
téxico para Galicia debido á
súa capacidade produtiva pri-
maria, das máis importantes
de Europa, que leva de seu un-
ha importante capacidade de
xeración de emprego no me-
dio rural e coa mesma unha
forte incidencia na conserva-
ción e defensa do medio natu-
ral. Ademais disto este sector
mantén unha importante in-

dustria que vai desde a madei-
ra ata os cogumelos ou a cas-
taña nas súas formas máis ela-
boradas ou a mesma paisaxe;
toda unha industria que requi-
re materiais selectos para po-
der producir en competencia
con outros países.
Como unha proba da impor-
tancia do sector podemos
mentar as cortas de madeira
que xa superan os 6,5 millóns
de m3 o que supón un valor en

pé de máis de 200 millóns de
euros que se reparten entre
moitos propietarios e comuni-
dades de montes veciñais. Ao
mesmo tempo a industria
transformadora destas madei-
ras crea no país 40.000 postos
de traballo e pódense avaliar
nuns 1.900 millóns de euros
anuais os produtos finais obti-
dos. Se consideramos produ-
tos menos importantes coma
os cogumelos o seu valor anda
preto dos 15 millóns de euros
no monte, valor semellante ao
da castaña, aportacións que
seguen sendo moi importan-
tes para as poboacións máis
necesitadas no noso agro.
Todas estas áreas teñen nece-
sidade dunha constante me-
llora para acadar o estado pro-
dutivo que nos permita situar-
nos á cabeza do sector forestal
español e europeo pola calida-
de dos nosos produtos e non
soamente pola cantidade dos
mesmos.
Este labor de mellora pola súa
complexidade ten que ser en-
comendado á investigación
forestal na que Galicia foi pio-
neira en boa medida ao longo
de moitos anos.

Estado actual
Rematada a vixencia do último
Plan Galego de Investigación,
Desenvolvemento e Innovación
Tecnolóxica 2002-2005 que
non entramos a valorar, temos
unha clara necesidade de
plantexar o traballo para o pe-
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A investigación forestal en
Galicia ao servizo do sector

Propostas formuladas pola Asociación Forestal de Galicia ás
Consellerías do Medio Rural e Medio Ambiente e Desenvolvemento
Sostible da Xunta de Galicia

Nun mundo globalizado onde é preciso com-
petir con constantes melloras produtivas e de
calidade, a investigación desempeña un impor-
tante papel como innovadora dos procesos
produtivos e ao mesmo tempo cumpre coa fun-
ción de axudar a conservar o medio natural.



ríodo 2006-2009 no que a in-
vestigación forestal sexa arte-
llada e potenciada para apor-
tar ao sector o apoio científico
que precisa.
Desde hai tempo os traballos
de investigación neste ámbito
están espallados en centros ofi-
ciais da Administración, cen-
tros universitarios e entidades
particulares. Non houbo un li-
derato nesta materia nin unha
demanda de necesidades. Isto
foi debido a que o aporte eco-
nómico procedía en boa medi-
da dos concursos de proxectos
que saen a escala europea, es-
tatal ou autonómica. Estes pro-
xectos, na maioría dos casos,
non tiñan unha clara relación
coas demandas do sector. 
Nesta nova andaina conside-
ramos que é importante unir
as demandas do sector produ-
tor primario coa da industria
forestal para chegar, co apoio
dos investigadores, a redactar
un Plan Galego de Investiga-
ción Forestal, de xeito que o
Goberno desempeñe máis un
papel de dinamizador e cana-
lizador que non de parte de-
mandante. Esta idea foi pre-
sentada nas xornadas de por-
tas abertas no Centro de
Investigacións Forestais e Am-
bientais (CIFA) de Lourizán,
nas que se propuxo crear un
organismo consultivo no que
estiveran representadas todas
as partes.
Arestora preocúpannos as no-
ticias que nos chegan en refe-
rencia ao CIFA de Lourizán,
dependente da Consellería de
Medio Ambiente; por estas
noticias sabemos que se pre-
tenden priorizar os traballos
relacionados co medio natural
e o cambio climático por enri-
ba do forestal. Consideramos
que para non mermar a inves-
tigación forestal no CIFAL de-
beríase contar con máis inves-
tigadores en:

❚ Medio forestal e a súa inci-
dencia na demanda da xes-
tión sostible.

❚ Diversidade biolóxica e pai-
saxística.

❚ Modelos de xestión forestal.
❚ Mellora xenética e selección

de especies.
❚ Conservación, mellora e in-

cremento da superficie e
das producións forestais.

❚ Sanidade forestal e conta-
minación ambiental.

❚ Manexo do lume e conser-
vación dos recursos hídri-
cos e do solo.

❚ Mellora do uso das materias
primas forestais e dos seus
derivados.

❚ Cambio climático na inci-
dencia do medio forestal.

Obxectivos estratéxicos
Dentro dos grandes obxecti-
vos estratéxicos que conside-
ramos precisan dun forte
apoio da investigación menta-
mos os seguintes:

❚ Mellora xenética
Dada a pouca diversidade en
especies forestais propias que
ten Galicia, é preciso introdu-
cir especies de boa calidade de
madeira; nesa procura temos
que seleccionar aquelas espe-

cies, razas ou variedades que
mellor se adaptan ao noso me-
dio e que den produtos de-
mandados pola industria. Ao
mesmo tempo temos que me-
llorar as especies autóctonas
para acadar mellores rende-
mentos; é importante apoiar a
diversificación das especies e
dos aproveitamentos e impul-
sar os novos usos que a socie-
dade demanda dos montes.

❚ Defensa contra incendios
Dada a gravidade deste pro-
blema cómpre seguir o traba-
llo de coñecemento da diná-
mica do lume, sistemas de
control e efectos destes fenó-
menos no medio natural. Tra-
ballar en sistemas preventivos
coa mellora da silvicultura das
especies de maior uso.

❚ Silvicultura
O manexo das diferentes espe-
cies forestais implica moitos
problemas a resolver tanto de
tipo tecnolóxico como pura-
mente biolóxico que debemos

coñecer. Tentamos que o mon-
te produza máis calidade me-
llorando o coñecemento das
técnicas de silvicultura.
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Galicia foi pioneira na investigación da
mellora xenética do castiñeiro. Cepa nai
de híbridos resistentes á tinta no CIFA
de Lourizán.

O coñecemento das boas técnicas de
silvicultura para cada especie é funda-
mental para acadar unha madeira de
boa calidade. Plantación de ameneiros
(Alnus glutinosa) en Negreira.



❚ Sanidade forestal
Como consecuencia da globa-
lización estamos sufrindo o
ataque de axentes patóxenos
autóctonos ou alóctonos. É
preciso dotarnos dos coñece-
cementos precisos para poder
facer fronte a estes ataques e
impedir que arruinen ou mer-
men o produto final.

❚ Economía forestal
Cómpre traballar na mellora
económica dos sistemas fores-
tais procurando incrementar a
rendibilidade dos aproveita-
mentos tradicionais ademais
doutros novos moi importantes
que poden ser obtidos a través
do turismo, as enerxías alterna-
tivas, as producións comple-
mentarias coma os froitos, a
carne de monte ou a caza, ade-
mais doutros bens non tanxi-
bles como poden ser o secues-
tro do CO

2
ou a produción de

auga de calidade e, en conxun-
to, a función social do monte.

❚ Edafoloxía
Dada a pouca calidade dos so-
los galegos de monte cómpre
afondar no coñecemento dos
diversos sustratos forestais pa-
ra o seu uso coas diversas es-
pecies arbóreas e ao mesmo
tempo estudar as posibilida-
des dos adubados para mello-

rar as súas deficiencias; debe-
riamos coñecer mellor o papel
da materia orgánica, a rexene-
ración dos solos forestais des-
pois da corta final e a inciden-
cia da preparación antes da
súa plantación.

❚ Estatística e ordenación do
monte

En Galicia non contamos cun-
ha información axeitada que

nos permita coñecer, con boa
estimación, as existencias de
produtos no monte. É preciso
acurtar os prazos de realiza-
ción do Inventario Forestal Na-
cional para axeitalo ás nosas
necesidades produtoras. Ao
mesmo tempo temos que me-
llorar os sistemas de toma de
datos de produtos que arestora
non están cuantificados como
acontece no caso do gando, os
cogumelos, a castaña, a caza
ou plantas mediciñais, entre
outras que lle permitan á nosa
industria planificar as posibili-
dades produtivas.

❚ Ecoloxía forestal
O coñecemento do medio natu-
ral e a defensa dos nosos ecosis-
temas naturais son necesidades
importantes que temos que
apoiar como contrapeso dou-
tras áreas produtivas. O manexo
destes ecosistemas é complexo
se non se queren estragar coa
intervención do home.

Preocúpanos o posible cambio
climático e a incidencia dos
cumprimentos de Kioto, que
poden ter importantes reper-
cusións na consideración dos
nosos bosques.

❚ Bioenerxía
Dado que os nosos montes son
grandes produtores de bioma-
sa, esta convírtese nun recurso
importante pola posibilidade
da súa transformación en ener-
xía. Estas novas tecnoloxías
tanto na silvicultura como nos
sistemas de aproveitamento e
transformación, teñen que ter
un apoio na investigación para
poder desenvolverse coa veloci-
dade requirida nun sector novo.
A partir destes grandes obxec-
tivos teriamos que presentar
demandas concretas de pro-
blemáticas a estudar, nas que
os investigadores aportarían o
deseño dos programas coas
metodoloxías a empregar.
Con este fin sería importante
crear un Consello Asesor da In-
vestigación Forestal onde esti-
veramos representados os ac-
tores do sector; este Consello
presentaría aos investigadores
os seus problemas e marcaría
en boa medida as liñas que o
sector precisa mellorar ou re-
solver. Isto non pode impedir
que os investigadores presen-
ten liñas propias para resolver
problemáticas básicas que os
usuarios non perciben ■
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Ataque de Gonipterus scutellatus en
Eucalyptus globulus.

As cifras de produción de cogumelos
nos montes galegos resulta descoñeci-
da. Boletus edulis nun souto.

A procura da rendibilidade dos nosos
montes é perfectamente compatible co
mantemento da biodiversidade dos mes-
mos. Sobreiral do Arnego en Agolada.
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Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiro da AFG

Este Seminario de carácter
formativo, de difusión de co-
ñecementos e de análise de di-
ferentes situacións de utiliza-
ción da biomasa forestal con
fins enerxéticos, foi organiza-
do pola Asociación Forestal de
Galicia, Forestis-Asociación
Forestal de Portugal e o Centro

de Biomasa para a Enerxía de
Portugal (CBE).
Precedendo á sesión pública
do Seminario tivo lugar unha
reunión de especialistas en
biomasa forestal e enerxías
renovables na que se puide-
ron compartir distintas expe-
riencias na utilización da bio-
masa forestal en España e en
Portugal.
Aitor Rentería da empresa Fo-
reslan Energía S.L. subliñou a

necesidade de impulsar actua-
cións que fomenten a implica-
ción entre subministradores
de biomasa e xeradores de
enerxía que permitan garantir
o subministro a uns prezos es-
tables evitando a especulación
co recurso.
Paulo Santos da empresa So-
bioen explicou a experiencia
dunha empresa loxística dedi-
cada á recolección, tratamen-
to da biomasa e subministro

Primeiro Seminario Internacional
do proxecto ENERSILVA

Co título “A Biomasa Forestal, Enerxía e Desenvolvemento Rural” ce-

lebrouse o pasado 14 de decembro na Universidade Católica de Por-

to (Foz, Portugal) o primeiro Seminario Internacional do proxecto

ENERSILVA. 

De esquerda a dereita: Francisco Dans, Rosário Alves, Aitor Rentería e Paulo Santos.
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de estela a unha planta ce-
menteira. O modelo estratéxi-
co da empresa está baseado en
manter unhas relacións privi-
lexiadas cos propietarios de
montes, coa Asociación que os
representa e tamén coa em-
presa consumidora. Prevé fu-
turos estrangulamentos debi-
do á alta demanda de biomasa
e por isto se están introducin-
do na produción de biomasa a
partir de cultivos enerxéticos.
Rosário Alves, coordinadora
de Forestis e Francisco Dans,
director da Asociación Fores-
tal de Galicia, entraron a anali-
zar as posibilidades de dina-
mización da biomasa forestal
a partir do Regulamento de
Desenvolvemento Rural da
Unión Europea. Segundo o
seu punto de vista, o Regula-
mento na súa parte expositiva
parece moi esperanzador, no
en tanto na parte de disposi-
cións concretas de fomento da
biomasa forestal é decepcio-
nante, por isto reclama a parti-
cipación activa do sector fo-
restal na elaboración dos
plans rexionais e nacionais de
desenvolvemento rural.
Tamén interviron na reunión
Emérito Freire, representante
do INEGA e Eugénia Rodri-
gues do CBE para presentar
unha análisise da biomasa co-
mo fonte enerxética desde un-
ha perspectiva global.
Pola tarde iniciouse a sesión
pública do Seminario que foi
aberta por Francisco J. Amo-
rim de Carvalho Guerra, presi-
dente de Forestis, por María
López Leyro, vicepresidenta
da Asociación Forestal de Gali-
cia e por Rui Nobre Gonçalves,
Secretario de Estado de Desen-
volvemento Rural e das Flores-
tas. O aforo do salón de actos
da Universidade estaba com-
pleto o que demostra o intere-
se que suscitan as enerxías re-
novables e a biomasa.

As comunicacións foron mo-
deradas por Américo Mendes,
profesor da Universidade Ca-
tólica de Porto, sendo moi in-
teresante a presentada por
Manfred Hoëller da Asocia-
ción Forestal de Austria, sobre
o desenvolvemento do apro-
veitamento da biomasa no
seu país. En Austria séguese
unha política de autoabaste-
cemento enerxético, estando
moi avanzada a produción de
enerxía tanto térmica como
eléctrica a partir de biomasa
forestal. Na súa rexión, Bur-
genland, existen máis de
1.200 plantas de xeración de
calor que consumen 1,5 mi-
llóns de metros cúbicos de
madeira, principalmente
troncos procedentes de rare-
os e desmestas. Está prevista
a instalación de 73 plantas de
coxeración a partir de bioma-
sa cunha potencia total de
1.400 MW e unha demanda de
3,4 Mm3 de biomasa.
Cristina Santos, da Dirección
Xeral dos Recursos Forestais de
Portugal, destacou que na
Unión Europea estimouse a
dispoñibilidade de biomasa en

150-180 Mt e só se están empre-
gando actualmente 50-55 Mt.
Eugénia Rodrigues do CBE ta-
mén cre que en Portugal existen
oportunidades de desenvolve-
mento do aproveitamento da
biomasa forestal e puxo como
exemplo a Central Eléctrica de
Mortagua que verque 55
GWh/ano á rede. Segundo da-
tos do CBE existen en Portugal
unhas dispoñibilidades de 6,5
Mt/año de biomasa forestal.
O profesor da UTAD (Universi-
dade de Tras Os Montes e Alto
Douro), Salvador Malheiro,
puxo o maior énfase no custo
da  biomasa que, segundo o
rendemento enerxético deste
combustible con un PCI me-
dio de 3 kWh/Kg, non pode ser
superior a 20 €/t posto nas
centrais termoeléctricas.
O seminario foi clausurado por
Joâo Bernardo da Dirección
Xeral de Xeología e Enerxía de
Portugal, Fernando Nogueirol
do Programa INTERREG III B,
Francisco J. Amorim de Carval-
ho Guerra, presidente de Fo-
restis e por María López Leyro,
vicepresidenta da Asociación
Forestal de Galicia ■

Asistentes ao primeiro seminario internacional Enersilva.
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El seminario “Biomasa fores-
tal, energía y desarrollo rural”
celebrado en la Universidad
Católica de Oporto (Portugal)
dentro del proyecto de coope-
ración internacional ENER-
SILVA, Promoción del uso de la
biomasa forestal con fines
energéticos en el suroeste de
Europa, reunió en Oporto a
más de 170 participantes de
Francia, España y Portugal.
La presencia del Secretario de
Estado de Desarrollo Rural y
Bosques de Portugal y la eleva-
da asistencia compuesta por
propietarios forestales, por téc-
nicos y directivos de asociacio-
nes forestales, de ayuntamien-
tos y de instituciones y empre-
sas del sector forestal y del sec-
tor energético, así como por re-
presentantes de organismos de
la Administración pública y
personalidades del mundo uni-
versitario procedentes de Por-
tugal, España y Francia, dejó
claro la importancia institucio-

nal que se le presta a este recur-
so y la aportación que el monte
y sus propietarios pueden ha-
cer al mercado de las energías
renovables.
La biomasa forestal primaria1,
según los especialistas, reúne
características que la convierten
en un recurso energético com-
petitivo en el mercado de las
energías renovables. Este hecho
fue subrayado por el Secretario
de Estado que declaró, en la se-
sión de apertura del seminario,
que la biomasa forestal es una
fuente de energía renovable im-
portante, no sólo para hacer
frente a la reciente subida de los
precios de los combustibles fó-
siles, sino porque se ha conver-
tido en una alternativa a este ti-
po de combustibles que tienen
un carácter finito.
Durante el seminario fueron
numerosas las intervenciones y
debates suscitados por las co-
municaciones de los oradores.
De ellas el Comité Técnico del

proyecto Enersilva ha estableci-
do las siguientes conclusiones:
1. En los bosques cultivados

del sur de Europa existe
disponibilidad de biomasa
forestal primaria para fines
energéticos, y este material
constituye un recurso re-
novable de gran importan-
cia para contribuir a la sos-
tenibilidad de los montes. 

2. El aprovechamiento de la
biomasa forestal primaria
con fines energéticos va a
dar salida a un material po-
co valorizado que comple-
menta los actuales aprove-
chamientos de la madera,
cambiando la considera-
ción de residuo de la activi-
dad forestal por la de recur-
so con posibilidades de
aprovechamiento.

3. Los propietarios forestales
se muestran en disposición
de ofertar al mercado este
producto de naturaleza re-
novable.

4. Se constata que la valoriza-
ción de la biomasa forestal
primaria convierte a la ges-
tión forestal en más eficiente
ya que posibilita las opera-
ciones silvícolas que llevan a
la producción de madera de
calidad y a la disminución de
la carga de combustible y del
riesgo de incendio.

5. La valorización de la bio-
masa forestal primaria y la
constitución de un mercado
para este recurso energético
es posible y deseable a par-
tir del momento en que se

Seminario internacional 

La biomasa forestal, energía y desarrollo rural
Oporto, 14 de diciembre de 2005

[ Conclusiones ]

De esquerda a dereita: María López Leyro, vicepresidenta da AFG, Rui Nobre
Gonçalves, Secretario de Estado de Desenvolvimento Rural e das Florestas de Portugal
e Francisco J. Amorim de Carvalho Guerra, presidente de Forestis.
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creen los instrumentos de
apoyo a la gestión forestal.

6. El despegue y la consolida-
ción de este mercado ener-
gético dependen en primer
lugar de la participación
activa de los propietarios y
gestores forestales en la
gestión del recurso. Para la
consecución de este objeti-
vo es fundamental integrar
en los Planes de Desarrollo
Rural de los países del sur
de Europa, donde este mer-
cado está emergiendo, me-
didas específicas que apo-
yen este tipo de actividad.

7. Se debe corregir la deficien-
te articulación entre las po-
líticas energéticas y de desa-
rrollo rural a escala regional,
nacional y comunitaria.

8. El sector energético consi-
dera que la explotación de
la energía producida por la
biomasa forestal primaria
es una buena oportunidad
de diversificación de las
fuentes de energía.

9. La experiencia austriaca
demuestra que si existen

los apoyos adecuados a la
gestión forestal no hay difi-
cultades para desarrollar
un mercado de biomasa fo-
restal primaria destinada a
la producción de energía.

10.Los modelos de produc-
ción de energía a partir de
biomasa forestal primaria
son diversos, conceptual-
mente y en el tamaño, y,
por ello, ofrecen varios ti-
pos de “soluciones energé-
ticas” que contribuyen a
disminuir la dependencia
de los combustibles fósiles.

11.La poligeneración de ener-
gía: térmica, eléctrica, bio-
combustibles, etc., se apun-
ta como una vía consistente
para viabilizar modelos
energéticos recurriendo a la
biomasa forestal primaria.

12.El tamaño de las unidades
de producción de energía
debe sobre todo considerar
las características locales
del monte en las zonas de
su implantación y adecuar-
se a las políticas forestales y
energéticas de las regiones.

13. La construcción de instala-
ciones de producción de
energía a partir de la bioma-
sa forestal primaria, puede y
debe potenciar los compo-
nentes de desarrollo rural y
la creación de empleo.

14.Los participantes en el Se-
minario consideran que es
el momento de que el sec-
tor forestal y el sector ener-
gético se unan para concre-
tar iniciativas en los países
del sur de Europa ■

Oporto, 15 de diciembre de 2005

1 Biomasa forestal primaria: es la frac-

ción biodegradable de los productos

vegetales generados en los montes y

que son procesados con fines energé-

ticos. Estaría formada por los mate-

riales vegetales procedentes de cui-

dados selvícolas, como son las podas,

selección de brotes, cortas de aclareo,

cortas fitosanitarias y desbroces; resi-

duos de aprovechamientos madere-

ros, sean procedentes de cortas fina-

les o de cortas intermedias, leñas pro-

cedentes de trasmochos y material

vegetal procedente de cultivos ener-

géticos, leñosos o herbáceos. 

El objetivo del Seminario fue co-
nocer las acciones desarrolladas
hasta la fecha para evaluar las
potencialidades del recurso de la
biomasa forestal y de las aplica-
ciones energéticas concretas de
este recurso en cada región par-
ticipante así como realizar un se-
guimiento de la situación econó-
mica y financiera del proyecto.
A este Seminario organizado
por la Asociación Forestal de

Galicia y la Asociación Galega
Monte Industria asistieron,
además de los socios gallegos,
representantes de la Diputa-
ción de Ávila, Ayuntamiento de
Navas del Marqués (Ávila),
SWEA (Inglaterra), CBE (Portu-
gal), AFLOPS (Portugal), Area
Lima (Portugal), Ayuntamiento
de Ponte de Lima (Portugal) y
Cámara Municipal de Ponte da
Barca (Portugal).

El Seminario se completó con
visitas a una explotación experi-
mental de biomasa de residuos
forestales de corta en el monte
vecinal de Xinzo (Ponteareas) y
a las fábricas de Ence en Ponte-
vedra y Finsa en Santiago donde
se pudieron ver las calderas ins-
taladas para producir energía a
partir de biomasa residual de
sus procesos productivos (cor-
tezas, lignina, etc.).

Reunión del comité técnico y seminario de tra-
bajo del proyecto BIORREG-FLORESTA en Galicia

Los pasados 24 y 25 de noviembre se celebró en Mondariz-Balneario (Pon-
tevedra) el 5º Seminario Interregional del proyecto Biorreg-Floresta que se
enmarca dentro del programa INTERREG III B Espacio Atlántico.
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Este proxecto está cofinancia-
do pola Unión Europea, por
medio da Iniciativa Comunita-
ria FEDER-INTERREG III B Es-
pazo Atlántico, e o seu obxec-
tivo principal é o estudo das
posibilidades reais da aplica-
ción nos montes do sur de Eu-
ropa de indicadores de xestión
forestal sostible, seguindo o
modelo Paneuropeo proposto
pola Conferencia Interminis-
terial de Helsinki de 1993, na
Conferencia de Lisboa de 1998
e tendo en conta as melloras
adoptadas na Conferencia Mi-
nisterial de Viena no 2003.
Establécense en particular un-
ha serie de protocolos para tes-
tar indicadores corresponden-
tes a 6 criterios xerais de xestión
forestal sostible, as alternativas
metodolóxicas para a súa ava-
liación, a validación destas me-
todoloxías, o custo e a adapta-
ción das diferentes escalas de
traballo. Polo tanto, trátase de
determinar que indicadores,
valores concretos medibles so-
bre o terreo, deben considerar-
se para saber se cada un dos
seis criterios se están tendo en
conta de cara a unha xestión fo-
restal sostible e compatible co-
as premisas ambientais actuais,
tanto a escala rexional como
nas unidades forestais. Pódese
consultar máis información na
web http//www.iefc.net.
A zona piloto escollida para
Galicia para testar os indicado-
res corresponde aos munici-
pios de Guitiriz, Aranga e Irixoa
(vid mapa). Neles existe unha
superficie bastante equilibrada
e representativa das principais
especies produtivas, ademais

de importantes masas naturais.
As especies dominantes nesta
zona son Pinus pinaster Aiton,
Pinus radiata D. Don e Eu-
calyptus globulus Labill. Pre-
senta abundancia de bosques
de frondosas autóctonas, espe-
cialmente carballeiras de Quer-
cus robur L. 
Para testar os diferentes indi-
cadores realizouse unha reco-
llida de información e carto-
grafía dixital. Ademais, proce-
deuse a realizar unha mostra-

xe sistemática das masas fo-
restais, correspondentes aos
puntos do Inventario Forestal
Nacional, parcelas IFN, em-
pregando un dispositivo com-
posto por 4 sub-parcelas.
Os últimos avances obtidos
polo equipo investigador da
USC refírense aos indicado-
res do criterio 2: Mantemento
da vitalidade e saúde dos eco-
sistemas forestais. En concre-
to estanse a avaliar dous indi-
cadores:

O proxecto FORSEE 
en Galicia

O proxecto europeo FORSEE xurdiu por ini-
ciativa do Instituto Europeo do Bosque Culti-
vado, con sede en Burdeos, constituíndo un-
ha rede entre diversos laboratorios de inves-
tigación, organismos de desenvolvemento
forestal e organizacións profesionais do sur
de Europa. Os participantes galegos son a
Universidade de Santiago de Compostela, a
Dirección Xeral de Montes e Industrias Fores-
tais e a Asociación Forestal de Galicia.

Toma de mostras nunha parcela de mostraxe.
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1. Danos forestais: bosques ou
superficies forestais arboriza-
das con danos, clasificados se-
gundo o axente causante (abió-
tico ou biótico) e o tipo de da-
no. Este indicador, proposto
polas Conferencias Ministeriais
de Protección dos Bosques en
Europa (MCPFE ), medirá nos
montes as variables: defolia-
ción, decoloración, cancros, ro-
turas, galerías, resinacións, ac-
ción directa do home, etc. O ob-
xectivo deste indicador é elabo-
rar un índice de diagnóstico de
danos que nos permita relacio-
nar cuantitativa, rápida e facil-
mente os síntomas e signos
diagnosticados na masa coa in-
cidencia e tipo de axentes cau-
santes dos danos.

2. Factores clave: o obxectivo
deste indicador, proposto polo
grupo de expertos do FORSEE,
é relacionar as variables coñe-
cidas das distintas zonas de
estudo (altitude, tipo de solo,
orientación, pendente, exposi-
ción, tipo de masa, variables
dasométricas, climáticas, edá-
ficas, etc.) coa magnitude e ti-
po de danos provocados polos
axentes máis importantes, co
que se pretende establecer un
patrón que permita avaliar a
priori os posibles riscos aos
que se expón unha masa nun
determinado lugar ou, no seu
defecto, que sirva como indi-
cativo da posible evolución
dun dano ou axente nunha
masa xa establecida. Estes

axentes máis importantes se-
rán elixidos unha vez estuda-
dos os datos obtidos no traba-
llo de campo, tomando como
parámetros de elección a su-
perficie afectada e a magnitu-
de do dano causado, tendo en
conta a especie á que afectan.
Neste momento estase estu-
dando a incidencia de danos
forestais nas tres especies pre-
sentes de eucaliptos (Eucalyp-
tus globulus, Eucalyptus nitens
e Eucalyptus oblicua). En xeral
observouse como Eucalyptus
oblicua, que leva moito tempo
introducido na zona de Irixoa
onde é coñecido como euca-
lipto “peludo” (pola súa casca
rugosa, ben diferente da do
eucalipto branco), é moito
menos sensible tanto a Mycos-
phaerella sp. como a Gonipte-
rus scutellatus. Por outra ban-
da Eucalyptus nitens estase a
empregar moito en novas
plantacións, incluso en áreas
baixas sen grandes problemas
de xeadas. A avaliación preli-
minar dos datos parece indi-
car unha menor sensibilidade
que E. globulus a problemas
sanitarios, preferindo Gonip-
terus o consumo de E. globu-
lus, aínda que as taxas de defo-
liación son bastante altas nas
dúas especies cuns valores
medios entre o 17 e o 30%.
En canto ás especies do xénero
Pinus, a especie menos afecta-
da por problemas sanitarios foi
o piñeiro do país cunha taxa de
defoliación do 13%, fronte ao
20% no caso do piñeiro insig-
ne. Detectándose, neste últi-
mo, unha evidente relación en-
tre as taxas de defoliación e un
exceso de densidade nas ma-
sas, especialmente pola falta
de tratamentos silvícolas.
Nas masas de Q. robur non se
detectaron grandes problemas
sanitarios e mesmo a taxa de
defoliación non sobrepasou o
5% de defoliación ■

Defoliación por Gonipterus en Eucalyptus globulus adulto.

Localización da zona piloto onde se están testando os indicadores de xestión forestal
sostible.



O programa de formación da
AFG para o outono 2005, cofi-
nanciado pola Consellería do
Medio Rural finalizou con éxi-
to o pasado 19 de novembro.
O programa constaba de semi-
narios técnicos, cursos de for-
mación e viaxes técnicas nas
que participaron un total de
522 propietarios forestais.
Entre outubro e novembro de
2005 tiveron lugar tres cursos
de formación sobre silvicultura
de frondosas para a produción
de madeira de calidade nas
Pontes de García Rodríguez,
Boimorto e Oza dos Ríos. Ta-
mén se organizaron cinco se-
minarios técnicos, en tres de-
les abordouse o tema do mer-
cado e a comercialización da
madeira (Pontereas, Valdoviño
e Viveiro), noutro a poda fores-
tal (Negreira) e no quinto a fis-
calidade e xestión de montes
veciñais en man común (Foz).

Viaxes forestais
As viaxes deste outono tiveron
tres destinos: Pontevedra, As-
turias e Ourense.
O 15 de outubro un grupo de
33 persoas viaxou ata Ponteve-
dra onde tivo a ocasión de visi-
tar as instalacións de Ence así
como facer unha visita guiada
ao arboreto de Lourizán.
O 21, 22 e 23 de outubro un
autobús con 46 persoas par-
tiu en dirección a Asturias,
parando polo camiño a visi-
tar as instalacións da Coope-
rativa Os Irmandiños onde o
seu Xerente, Francisco Javier
Barcia, nos fixo unha presen-

tación desta institución crea-
da en 1976 que no ano 2004
acadou o milleiro de socios e
os 22 millóns de euros de fac-
turación.
Ao día seguinte visitáronse as
instalacións de Ence en Navia
con especial fincapé no serra-
doiro acompañados por tres

técnicos que explicaron o fun-
cionamento da fábrica e o pro-
ceso de serrado.
Pola tarde, despois de visitar
unhas parcelas de monte bai-
xo de castiñeiro no contorno
de Tineo, tivemos a ocasión de
coñecer unha nova empresa
dedicada á fabricación de pos-
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Rematou con éxito 
O PROGRAMA DE FORMACIÓN
OUTONO 2005 da AFG

Parte dos asistentes ao curso de silvicultura de frondosas nas Pontes nunha parcela
de castiñeiro e carballo americano.

Visita a un souto a monte baixo nos montes de Tineo (Asturias).



tes de madeira tratada no polí-
gono industrial de Tineo.
O domingo pola mañá dedicá-
molo a visitar os montes de
Moal situados no contorno da
reserva da biosfera de Munie-
llos, á que non puidemos ac-
ceder por exceder o número
de participantes aos 20 diarios
que se lles permite a entrada
para preservar a flora e fauna
que alí vive, entre os que des-
tacan o oso pardo e a pita do
monte. A xornada rematou
cunha visita ao Centro de In-
terpretación deste parque.
O 12 de novembro un grupo de
51 persoas asistiron á viaxe or-
ganizada a Ourense para visitar
o CIS-Madeira e unha planta-
ción de Pseudotsuga en Esgos.
O ex director do CIS, Manuel
Touza, e máis o Xefe da área de
Innovación Tecnolóxica, Fer-
nando Sanz, recibiron aos visi-
tantes para a continuación
asistir a unha conferencia de
Manuel Touza sobre a silvicul-
tura do eucalipto (Eucalyptus
globulus) para a produción de
madeira de calidade, opción
moi ben acollida polos silvi-
cultores tendo en conta o pre-
zo que está acadando a madei-
ra destinada á produción de
pasta de papel. A boa calidade
da madeira de eucalipto e a
súa facilidade para o pulido,
facilita o seu uso non só en
construción, se non tamén pa-
ra a decoración e a moblería.
A continuación Fernando
Sanz acompañounos nunha
visita polas instalacións do
CIS, explicando con detemen-
to as actividades e traballos
que alí se realizan.
Despois do xantar o grupo
desprazouse ata San Pedro de
Rocas onde tivo ocasión de vi-
sitar, ademais do mosteiro, a
plantación de Pseudotsuga
menziesii de 29 anos de idade
propiedade de D. Abelardo
Moreiras ■

via
xe

s té
c

n
ic

a
s

23febreiro 2006 |

Asistentes ao seminario de mercado e comercialización de madeira en Viveiro.

Visita ao CIS-Madeira.

Asistentes á xornada práctica do curso de silvicultura de frondosas en Boimorto.

Asistentes á xornada teórica do curso de silvicultura de frondosas celebrado en Oza
dos Ríos.
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Autores: Varios
Edita: Asociación Forestal de Galicia, Santiago de
Compostela, 2005

Recóllense nesta publicación as ponencias presenta-
das nas Xornadas Internacionais sobre Fiscalidade e
Financiación de Montes que tiveron lugar o 14 e 15
de abril no Auditorio do Centro Social de Caixanova
en Vigo organizadas pola Asociación Forestal de
Galicia e a Unión de Selvicultores do Sur de Europa. 
Esta recompilación, á que se engade unha ponencia
convidada sobre o monte e o Protocolo de Kioto,
constitúe o colofón a unhas xornadas que supera-
ron amplamente as previsións de participación e
repercusión.

Ponencias de las
Jornadas
Internacionales de
Fiscalidad y
Financiación de
Montes

Autor: Miguel Delibes de Castro
Edita: Destino S.A., Barcelona, 2005

O autor deste libro, di no prólogo que unha das
razóns que o levaron a escribilo foi porque pensa que
as grandes liñas da historia da vida sobre a Terra, as
nocións básicas sobre a evolución biolóxica, unha
visión cando menos superficial da diversidade de seres
vivos e unhas ideas sobre como nos relacionamos con
eles, deberían formar parte do acervo de coñecemen-
tos propio de calquera persoa culta.

La naturaleza en peligro.
Causas y consecuencias de
la extinción de las especies

Autores: G. Montero (coordinador), O. Cisneros 
e I. Cañellas
Edita: Instituto Nacional de Investigación y
Tecnología Agraria y Alimentaria (Junta de Castilla y
León) e Ediciones Mundi-Prensa, Madrid, 2003

Neste manual preséntanse unha serie de recomen-
dacións de tipo económico e ambiental que deben
ser tidas en conta antes de acometer unha reforesta-
ción, danse normas sobre a técnica de preparación
do solo para a plantación, os coidados naturais nece-
sarios nas primeiras idades, a protección contra pra-
gas, caza e gando doméstico, etc. E, por último, na
segunda parte descríbense as principais característi-
cas de cada unha das especies.

Manual de
selvicultura para
plantaciones de
especies productoras
de madera de
calidad

Autores: Jordi Bigues
Edita: Maderas Nobles de la Sierra de Segura S.A., 2005

Este libro plantexa o estudo do cambio climático e a
perda da biodiversidade e a posibilidade de combate-
los desde o ámbito doméstico, laboral, do transporte
e social. Un plan de acción en diferentes ámbitos per-
mite calcular as pegadas do deterioro ecolóxico e
forestal, como reducilo e como gobernar o cambio,
xunto aos beneficios inmediatos e a medio prazo.

Responsarbolidad. Guía
práctica para evitar el
cambio climático, la
crisis ambiental y
forestal

Autores: Varios
Edita: Asociación Forestal de Galicia, Vigo, 2005

Neste voluminoso libro recóllese unha avaliación en
profundidade de múltiples aspectos do monte galego
que constitúen unha fonte importante de coñecemen-
tos da nosa realidade forestal. Trátase dunha obra
completa e densa pero ao mesmo tempo accesible,
que permite coñecer a realidade do monte galego con-
templada desde os criterios da xestión forestal sostible.

O monte galego
segundo criterios de
xestión forestal
sostible.
Diagnóstico
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O mércores 8 de febreiro de 2006 publicouse no
Diario Oficial de Galicia a Orde do 1 de febreiro de
2006 de fomento da mellora da calidade na co-
mercialización de produtos silvícolas.
Estas axudas teñen por obxecto subvencionar os
investimentos relativos ás operacións de aproveita-
mentos, acondicionamento e transformación dos
produtos forestais (madeira, cogumelos, castañas,
plantas aromáticas e mediciñais, biomasa e outros
produtos forestais do monte).
No relativo á madeira só se recollerán as opera-
cións anteriores ao serrado e as realizadas por se-
rradoiros en activo con menos de 10 empregados,
radicados no marco rural.

Os beneficiarios deberán ser empresas (Pemes do
sector forestal radicadas en Galicia), mancomuni-
dades de montes, comunidades de montes veci-
ñais en man común ou agrupacións legalmente
constituídas de propitarios forestais con máis de
100 ha.
Deberán ademais acreditar a súa viabilidade eco-
nómica e ter, polo menos, o 35% do cadro de
persoal da empresa con contratos por tempo in-
definido.
A axuda máxima por solicitante limitarase a
120.000 euros.
O prazo de presentación de solicitudes remata o
20 de marzo de 2006.

Detido o culpable confeso
de quince incendios oco-
rridos en 2004 e 2005

O pasado 26 de xaneiro a Policía
Autonómica detivo a un veciño
de Mondariz acusado de provo-
car quince incendios forestais nos
últimos anos na comarca do Con-
dado-Paradanta.
A Brigada de Investigación Fores-
tal (BIF), en colaboración co Se-
prona e coa CMVMC de Mouris-
cados realizaron un seguimento
do sospeitoso ata que finalmente
confesou ser o autor de quince
lumes. Un dos incendios que pro-
vocou o pasado verán comezou o
19 de agosto e mantívose activo
durante tres días ameazando in-
cluso as vivendas da localidade
de Uma no concello de Salvaterra
de Miño e arrasando máis de 300 hectáreas nos
concellos de Mondariz, Salvaterra e Ponteareas. Na
súa extinción participaron 10 cuadrillas, varios ve-
hículos motobombas, dous helicópteros e dous
avións anfibios.
Os veciños de Mondariz parece que xa levaban
tempo sospeitando do detido pero nunca houbera
indicios abondo para culpalo.

Incendios na Costa da Morte

Nos últimos días do mes de xaneiro tiveron lugar
os primeiros lumes forestais do ano 2006. Varias
hectáreas de monte arderon nos concellos de
Carnota, Cee, Dumbría e Malpica. No caso de
San Adrián en Malpica ardeu unha ampla exten-
sión de mato.

Incendios no Condado-Paradanta

Axudas para o fomento da mellora da calidade na
comercialización de produtos silvícolas
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No mes de marzo está previsto a publicación da
Orde de 2006 de axudas á silvicultura en bos-
ques no medio rural. Son axudas para traballos
silvícolas dirixidos a propietarios forestais, comu-
nidades de montes veciñais e agrupacións de
propietarios forestais.
O borrador que a Dirección Xeral de Montes e
Industrias Forestais achegou á Asociación Fores-
tal de Galicia contempla axudas para:

❚ Facer rareos en montes de coníferas
❚ Podas en masas de coníferas
❚ Rareos e podas en montes de frondosas

caducifolias
❚ Tratamentos de mellora en soutos de cas-

tiñeiros
❚ Coidados en mouteiras para a produción

de semente selecta
Poderán ser beneficiarios destas axudas os titu-
lares de terreos forestais, ben sexan persoas físi-
cas ou xurídicas de dereito público ou privado e
agrupacións de titulares formadas por un míni-
mo de dous membros. Non poderán ser benefi-
ciarios as persoas físicas ou xurídicas que non se-
xan propietarias dos terreos obxecto de axuda.
Non se admite a cesión por parte do propietario
do terreo a un terceiro.
A AFG fixo chegar á Dirección Xeral de Montes
as súas observacións, unhas de carácter técnico
e a principal para diminuír a superficie mínima
de actuación.
O prazo que está previsto no borrador para a so-
licitude será de un mes a partir do día seguinte
á publicación da Orde no DOGA.

Axudas á silvicultura
en bosques no medio
rural

Medallas de honor do
Colexio de Enxeñeiros
de Montes
O 4 de outubro de 2005, día do patrón dos enxe-
ñeiros forestais, o Colexio de Enxeñeiros de Mon-
tes en Madrid fixo entrega dos nomeamentos de
Colexiados de Honor ao Presidente de Honor da
Asociación Forestal de Galicia, D. Fernando Moli-
na Rodríguez, que recibiu a medalla de honor do
Colexio á súa actividade investigadora e a D. Ni-
casio Guardia Jiménez, ex Presidente da Confede-
ración de Organizacións de Silvicultores de España
(COSE) pola súa actividade en institucións.
O evento tivo lugar no salón de actos do Insti-
tuto da Enxeñería de España en Madrid e con-
tou coa asistencia de numeroso público.

MADERA TRATADA:
❙ Rollizo cilindrado en distintas longitudes

y diámetros.
❙ Tutores para arbolado, pérgolas,

jardineras, etc.
❙ Distintos modelos de cierre.
❙ Mobiliario para áreas recreativas:

Mesas, bancos, papeleras,
cubrecontenedores, etc.

❙ Señalización.
❙ Biondas de carreteras.
❙ Trabajos de impregnación.

Polígono de La Curiscada,
parcela 38.
33877 Tineo (Asturias)
Tfno: 985 900 145
Fax: 985 900 146
Móvil: 636 61 20 20
tinastur_scl@yahoo.es



Zonas de especial risco de incendios forestais
O 19 de xullo de 2005 publicouse no DOGA a Orde do
12 de xullo de 2005 pola que se declaran as zonas de
especial risco de incendios forestais. Nesta Orde regú-
lanse tamén as limitacións de usos e aproveitamentos
nas zonas indicadas.

Modificación de medidas de prevención de
incendios forestais
O 24 de agosto de 2005 publicouse no DOGA a Reso-
lución do 12 de agosto de 2005 pola que se modifican
as medidas para a prevención de incendios forestais es-
tablecidas pola Resolución do 27 de xaneiro de 2005.

Regulación do aproveitamento da enerxía eólica
O xoves 6 de outubro de 2005 publicouse no DOGA o De-
creto 513/2005, do 22 de setembro, polo que se modifi-
ca o Decreto 302/2001, do 25 de outubro, polo que se re-
gula o aproveitamento da enerxía eólica na Comunidade
Autónoma de Galicia.

Estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural
O martes 13 de decembro de 2005 publicouse no DO-
GA o Decreto 562/2005, do 1 de decembro, polo que

se establece a estrutura orgánica da Consellería do Me-
dio Rural e do Fondo Galego de Garantía Agraria.

Normas dos sorteos de permisos de pesca en
coutos
O luns 19 de decembro de 2005 publicouse no DOGA
a Resolución do 2 de decembro de 2005, da Dirección
Xeral de Conservación da Natureza, pola que se fixan as
normas dos sorteos de permisos de pesca en coutos pa-
ra a tempada 2006.

Estrutura orgánica da Consellería de Medio
Ambiente
O luns 23 de xaneiro de 2006 publicouse no DOGA o
Decreto 597/2006, do 12 de xaneiro, polo que se esta-
blece a estrutura orgánica da Consellería de Medio Am-
biente e Desenvolvemento Sostible. O 24 e 25 de xanei-
ro publicáronse dúas correccións de erros deste Decreto.

Axudas para a mellora da calidade na
comercialización de produtos silvícolas
O mércores 8 de febreiro de 2006 publicouse no DOGA
a Orde do 1 de febreiro de fomento da mellora da cali-
dade na comercialización de produtos silvícolas.
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Medidas urxentes en materia de incendios forestais
O 23 de xullo publicouse no BOE o Real Decreto-lei
11/2005, de 22 de xullo, polo que se aproban medidas
urxentes en materia de incendios forestais.

Medidas contra incendios
O 2 de agosto publicouse no BOE o Real Decreto
949/2005, de 29 de xullo, polo que se aproban medi-
das en relación coas adoptadas no Real Decreto-lei
11/2005, de 22 de xullo, polo que se aproban medidas
urxentes en materia de incendios forestais.

Normas de aplicación do Decreto-lei 11/2005
O 16 de setembro publicouse no BOE a Orde
TAS/2859/2005, de 14 de setembro, pola que se dictan
normas para a aplicación do disposto no artigo 5 do Re-
al Decreto-lei 11/2005, de 22 de xullo, polo que se apro-
ban medidas urxentes en materia de incendios forestais.

Ampliación da aplicación do Real Decreto-lei 11/2005
O xoves 6 de outubro publicouse no BOE o Real De-
creto 1123/2005, de 26 de setembro, polo que se de-

clara, para incendios acaecidos en diversas comunida-
des autónomas, a aplicación das disposicións contidas
no Real Decreto-lei 11/2005, de 22 de xullo, polo que
se aproban medidas urxentes en materia de incendios
forestais.

Rexistro de dereitos de emisión
O 22 de outubro publicouse no BOE o Real Decreto
1264/2005, de 21 de outubro, polo que se regula a or-
ganización e funcionamento do Rexistro nacional de
dereitos de emisión.

Bases de seguimento e verificación de emisións
O 9 de novembro publicouse no BOE o Real Decreto
1315/2005, de 4 de novembro, polo que se estable-
cen as bases dos sistemas de seguimento e verifica-
ción de emisións de gases efecto invernadoiro nas
instalacións incluídas no ámbito de aplicación da Lei
1/2005, de 9 de marzo, pola que se regula o réxime
de comercio de dereitos de emisión de gases de efec-
to invernadoiro.

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO

Regulamento de Desenvolvemento Rural
O 21 de novembro publicouse no Diario Oficial da Unión
Europea o Regulamento CE nº 1698/2005 do Consello

de 20 de setembro de 2005 relativo á axuda ao desen-
volvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de
Desenvolvemento Rural (FEADER).

DIARIO OFICIAL DA UNIÓN EUROPEA
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cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

9-12 de febreiro de 2006
Bioenergy World 2006. Verona, Italia
Organiza: Bioenergy
Máis información: info@bioenergy-world.com e 

www.bioenergy-world.com 

20-25 de febreiro de 2006
Diagnóstico, seguimento e xestión da saúde dos
bosques. Zaragoza
Curso avanzado
Organiza: Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza
Máis información: Tel.: 976 716 000, Fax: 976 716 001 e

www.iamz.ciheam.org

22-26 de febreiro de 2006
Mobiliaria-XXI Salón do Moble, Maquinaria e
Afins. Sevilla
Organiza: Fibes
Máis información: Tel.: 954 478 700, Fax: 954 478 720 e 

www.fibes.es

27 de marzo-1 de abril de 2006
Carbono e gases de efecto invernadoiro en eco-
sistemas agrarios e forestais: opcións de mitiga-
ción e protocolo de Kioto. Bellaterra, Barcelona
Organiza: Instituto Agronómico Mediterráneo de
Zaragoza
Máis información: Tel.: 976 716 000, Fax: 976 716 001 e

www.iamz.ciheam.org

26-27 de abril de 2006
Egurtek. 1º Simposium Internacional de arquitec-
tura e construción en madeira. Bilbao
Organiza: Departamento de Agricultura, Pesca e
Alimentación do Goberno Vasco e outros
Máis información: Tel.: 944 285 400, Fax: 944 424 222,

congresos@bilbaoexhibitioncentre.com e 

www.bilbaoexhibitioncentre.com/construlan

26-26 de maio de 2006
III Coloquio Internacional sobre sabinares e xene-
breiros (xénero Juniperus). Ecoloxía. Xestión
Forestal Sostible. Soria
Organiza: Junta de Castilla y León, Cesefor e Concello
de Cabrejas del Pinar
Máis información: Tel.: 975 242 453, Fax: 975 231 636,

coloquio_juniperus@cesefor.com e www.cesefor.com

30 de maio-1 de xuño de 2006
Bioenerxía mundial 2006. Jönköoping, Suecia
Organiza: Suebio e Elmia fairs
Máis información: Tel.: (+46) 36 15 20 00, Fax: (+46) 36 16 46 92 e

bioenergy@elmia.se 

30 de maio-1 de xuño de 2006
II Conferencia e Exposición do Este sobre biocom-
bustibles. Budapest, Hungría
Organiza: The Stratton Group, Inc
Máis información: (+01) 605 323 01 19, 

www.easternbiofuels.com e pam@biofuelconferences.com 

31 de maio-2 de xuño de 2006
9º Carrefour Internacional da madeira. Nantes, Francia
Organiza: Timbershow
Máis información: Tel.: (+33) 240 736 064 e www.timbershow.com 

14-16 de xuño de 2006
XXIX Feira Internacional Semana Verde de
Galicia. Silleda, España
Organiza: Feira Internacional de Galicia
Máis información: Tel.: 986 577 000, 

www.feiragalicia.com e semanaverde@feiragalicia.com

19-22 de outubro de 2006
Expobioenergía’06. Valladolid
Organiza: Avebiom e Cesefor
Máis información: Tel.: 975 239 670, Fax: 975 239 677,

mantonia.melendez@expobioenergia.com e

www.expobioenergia.com

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
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participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión da Xunta de Goberno da AFG na sede cen-
tral da AFG en Santiago (22 de xullo).

Reunión da Comisión Executiva da AFG na sede
central da AFG en Santiago (5 de agosto).

Reunión de análise dos incendios forestais no ve-
rán de 2005 na sede da AFG en Santiago. Asistiron
Francisco Fernández de Ana, Antonio Rigueiro, María
López, José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Martín Sou-
to, José Luis Corral e Francisco Dans (9 de setembro).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG na sede cen-
tral da AFG en Santiago (9 de setembro).

Reunión co Conselleiro de Innovación e Industria
da Xunta de Galicia en Santiago. Asistiron Francisco
Fernández de Ana, Francisco Dans e Fernando Molina
(15 de setembro).

Reunión de responsables contables do proxecto
Enersilva na sede do Goberno Vasco en Bilbao. Asistiu
Daniel Rodríguez (19 de setembro).

Reunión co Conselleiro do Medio Rural da Xunta de
Galicia en Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana,
Antonio Rigueiro, María López, José Luis Corral, Jesús Ro-
dríguez, Martín Souto, José Luis Campos e Francisco Dans
(20 de setembro).

Reunión de expertos contables e de técnicos do
proxecto Enersilva en Valença do Minho. Asistiron
Francisco Dans, Daniel Rodríguez e Braulio Molina (29
de setembro).

Entrevista co Director do INEGA en Santiago. Asisti-
ron Francisco Dans e Braulio Molina (3 de outubro).

Debate sobre incendios forestais (emitido no pro-
grama Contrastes en Telesalnés). Asistiu Francisco Fer-
nández de Ana (3 de outubro).

Grupo de Traballo de COSE en Madrid. Asistiu Brau-
lio Molina (5 de outubro).

Reunión de responsables contables do proxecto
Enersilva na sede do INEGA en Santiago. Asistiu Da-
niel Rodríguez (6 de outubro).

Seminario técnico sobre o mercado e a comerciali-
zación da madeira en Xinzo (Ponteareas). Impartiu o
seminario Manuel Pazos (7 de outubro).

Reunión sobre incendios forestais coas comunida-
des de montes en man común en Xinzo (Ponteare-
as). Asistiron como oradores Francisco Fernández de
Ana, José Luis Campos, Salvador Rodríguez, Jesús Ro-
dríguez e Julio Ruiz (7 de outubro).

Curso de silvicultura de frondosas nas Pontes. Im-
partiu o curso Francisco Dans (7 e 8 de outubro).

Asemblea Xeral Extraordinaria do PEFC-Galicia en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e Brau-
lio Molina (11 de outubro).

Seminario técnico sobre o mercado e a comerciali-
zación da madeira en Valdoviño. Impartiu o semina-
rio Manuel Pazos (14 de outubro).

Viaxe técnica a Pontevedra. Centro de Investiga-
cións Forestais e Ambientais de Lourizán e planta in-

dustrial de Ence en Pontevedra. Acompañou o grupo
Jaime Barros, Felipe Oural, Alejandro Filgueiras e Ma-
nuel Pazos (15 de outubro).

Curso básico de ordenación de montes no Centro
de Formación e Experimentación Agraria de Becerreá.
Asistiron como ponentes Francisco Dans, Jaime Barros
e Felipe Oural (18, 25 e 28 de outubro).

Entrevista co Director Xeral de Industria, Enerxía e
Minas da Xunta de Galicia en Santiago. Asistiron Fran-
cisco Fernández de Ana, Francisco Dans e Fernando Mo-
lina (20 de outubro).

Viaxe técnica a Asturias. Utilización do eucalipto
para serra, silvicultura do castiñeiro e xestión de
reservas naturais. Acompañaron o grupo Braulio Mo-
lina e Cristina Verde (21-23 de outubro).

Reunión da Comunidade de Traballo Galicia-Norte
de Portugal para a presentación da Candidatura a Pa-
trimonio Inmaterial da Humanidade das Tradicións
Orais Galaico-Portuguesas en Santiago. Asistiu Xosé
Represas (21 de outubro).

Debate sobre incendios forestais organizado pola
Asociación Altofalante de Ribeira. Asistiu José Luis
Campos (22 de outubro).

Reunión PEFC-Galicia e Entidade Solicitante en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e Brau-
lio Molina (24 de outubro).

Reunión para o deseño do II Congreso de Montes
Veciñais en Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández de
Ana, José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador Rodrí-
guez, Francisco Dans, Julio Ruiz, Enrique García, Daniel
Rodríguez, Xosé Represas, José Pérez e Antonio Comesa-
ña (26 de outubro).

Reunión do Grupo Consultivo Bosques e Cortiza da
UE en Bruxelas. Asistiu Francisco Dans (28 de outubro).

Seminario técnico sobre fiscalidade e xestión de
montes veciñais en man común en Cangas de Foz.
Impartiron o seminario Daniel Rodríguez e Julio Ruiz
(28 de outubro).

Seminario técnico sobre poda forestal en Negreira.
Impartiron o seminario Braulio Molina e Martín Souto
(29 de outubro).

Reunión co Director Xeral de Montes e Industrias
Forestais en Santiago. Asistiron Francisco Fernández
de Ana, Antonio Rigueiro, María López, José Luis Cam-
pos, José Luis Corral, Celsa Sánchez, Martín Souto, Se-
rafín González, Jesús Rodríguez e Francisco Dans (2 de
novembro).

Reunión co Director Xeral de FINSA en Santiago.
Asistiron Francisco Fernández de Ana, Francisco Dans e
Manuel Pazos (2 de novembro).

Homenaxe a Tomás Fernández-Couto Juanas en
Santiago. Asistiron Antonio Rigueiro, Francisco Dans e
Braulio Molina (4 de novembro).

Curso de silvicultura de frondosas en Boimorto. Im-
partiron o curso Francisco Dans e Martín Souto (4 e 5
de novembro).
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participación da AFG en actos de interese forestal
Xornadas sobre os incendios forestais en Galicia
en Santiago organizadas polo Consello da Cultura Ga-
lega. Asistiron como ponentes Antonio Rigueiro e Fran-
cisco Dans (7 e 8 de novembro).

Asemblea Xeral de COSE en Valladolid. Asistiron
Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans (8 de no-
vembro).

Xornada técnica austriaca sobre biomasa organiza-
da pola Oficina Comercial da Embaixada de Austria en
Madrid. Asistiu Fernando Molina Martínez (8 de no-
vembro).

Seminario técnico sobre o mercado e a comerciali-
zación de madeira en Viveiro. Impartiu o seminario
Manuel Pazos (11 de novembro).

Reunión para o deseño do II Congreso de Montes
Veciñais en Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández
de Ana, José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador
Rodríguez, Francisco Dans, Julio Ruiz, Enrique García,
Daniel Rodríguez, Xosé Represas, José Pérez e Antonio
Comesaña (11 de novembro).

Viaxe forestal dos socios da AFG a Ourense. Inno-
vación tecnolóxica e silvicultura da Pseudotsuga.
Acompañaron ao grupo Francisco Fernández de Ana,
María López, José Luis Corral, Braulio Molina, Cristina
Verde e Celina Veiga (12 de novembro).

Mesa de investigación forestal organizada polo
Centro de Investigacións Forestais e Ambientais de Lou-
rizán en Lourizán (Pontevedra). Asistiron Francisco Fer-
nández de Ana, Manuel Pazos e Braulio Molina (15 de
novembro).

Curso “Cadea de custodia para rematantes” en
Santiago. Impartiu o curso Braulio Molina (18 de no-
vembro).

Curso de silvicultura de frondosas en Oza dos Ríos.
Impartiron o curso Francisco Dans e Martín Souto (18 e
19 de novembro).

Foro Caixanova de Estratexias Empresariais: Ca-
dea madeira e moble en Lugo. Asistiu Francisco Fer-
nández de Ana (18 de novembro).

Entrevista co Conselleiro do Medio Rural para pre-
sentación de PEFC-Galicia en Santiago. Asistiu Francis-
co Fernández de Ana (22 de novembro).

Xornada “Loxística, preparación e abastecemento
de biomasa para usos enerxéticos” organizada por
Aserma en Madrid. Asistiu Fernando Molina Martínez
(22 de novembro).

Seminario Interrexional Biorreg Floresta en Mon-
dariz Balneario. Asistiron Julio Ruiz, Francisco Fernán-
dez de Ana, José Luis Campos, Francisco Dans e Ma-
nuel Pazos (24-25 de novembro).

Entrevista co Director Xeral de Montes e Indus-
trias Forestais en Santiago. Asistiu Francisco Dans (25
de novembro).

Reunión de preparación do II Congreso de Montes
Veciñais en Pontevedra. Asistiron Francisco Fernández
de Ana, José Luis Campos, Jesús Rodríguez, Salvador
Rodríguez, Francisco Dans, Julio Ruiz, Enrique García,

Daniel Rodríguez, Xosé Represas, José Pérez e Antonio
Comesaña (28 de novembro).

Reunión do Comité técnico Enersilva organizado
por Forestis e a AFG en Porto. Asistiron Francisco Dans
e Braulio Molina (13 de decembro).

Reunión de expertos en biomasa e Seminario téc-
nico Enersilva: biomasa forestal, enerxía e desen-
volvemento rural en Porto. Asistiron: María López, Jo-
sé Luis Corral, Martín Souto, Francisco Dans, Braulio
Molina, Julio Ruiz, Beatriz Fernández, Manuel Pazos e
Fernando Molina (14 de decembro).

Reunión de constitución do Consello Forestal Gale-
go en Santiago. Asistiu Cristina Verde (14 de decembro).

Reunión do Grupo de Traballo do PEFC-Galicia en
Santiago. Asistiron Francisco Fernández de Ana e Brau-
lio Molina (16 de decembro).

Reunión co Director Xeral de Montes e Industrias Fo-
restais para a presentación do PEFC-Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (19 de decembro).

Reunión do Directorio de USSE en Valladolid. Asistiu
Francisco Fernández de Ana (19 de decembro).

Reunión sobre o Plan de Comunicación Forestal or-
ganizada pola USSE en Valladolid. Asistiu Francisco Fer-
nández de Ana (20 de decembro).

Reunión do Grupo de Traballo do PEFC-Galicia en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (10 de xaneiro).

Viaxe a Uruguai: Visita a plantacións de eucalipto e
terminal marítima de ENCE en M’bopicua organizada
por Norfor. Asistiron Francisco Fernández de Ana e Jo-
sé Luis Campos (13-19 de xaneiro).

Reunión da Dirección e Técnicos da AFG na sede da
AFG en Santiago. Asistiron Jaime Barros, Beatriz Fer-
nández, Enrique García, Braulio Molina, Manuel Pazos,
Daniel Rodríguez, Julio Ruiz, Cristina Verde e Francisco
Dans (16 de xaneiro).

Reunión do Grupo de Traballo PEFC-Galicia en San-
tiago. Asistiu Braulio Molina (25 de xaneiro).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG na sede da
AFG en Santiago (27 de xaneiro).

Reunión sobre o prezo da madeira de eucalipto
organizada por Promafe en San Sadurniño. Asistiron
Manuel Pazos e Enrique García (27 de xaneiro).

Reunión sobre madeira certificada organizada por
Fearmaga en Santiago. Asistiu Francisco Fernández de
Ana (31 de xaneiro).

Reunión do Grupo de Traballo PEFC-Galicia en San-
tiago. Asistiu Braulio Molina (8 de febreiro).

Reunión do Comité Técnico do proxecto ECAS en Se-
simbra (Portugal). Asistiu Manuel Pazos (17-19 de febreiro).

III Asemblea Xeral Ordinaria de PEFC-Galicia en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (20 de febreiro).



Manuel Pazos Lamoso
Xerente da unidade de comercialización de madeira de Selga

A empresa galega Finsa, dedicada principal-
mente á produción de taboleiros, ven de adqui-
rir no ano 2005 tres novas fábricas de taboleiros
en Portugal e Francia.
O grupo industrial galego comprou no mes de
xuño a totalidade de Industrias Jomar-Madeiras
e Derivados, S.A. que produce taboleiros de par-
tículas, taboleiros contrachapados e un tabolei-
ro especial con fibras na superficie e partículas
no interior. Esta empresa portuguesa foi creada
en 1934 en São Roque da Lameira, Porto, cun se-
rradoiro e produción de contrachapado.
A outra adquisición, realizada a finais de ano
2005 foron dúas plantas dedicadas á produción
de taboleiros de fibras e de partículas perten-
centes ao grupo americano Weyerhaeuser na
rexión francesa de Aquitania, situada no suroes-
te francés, preto da fronteira con España. O gru-
po Weyerhaeuser foi creado no ano 1900 e ten
presenza comercial en 19 países con clientes en
todo o mundo.
A empresa Finsa creada en Santiago de Compos-
tela en 1931 conta cunha importante presenza
en Galicia, onde dispón de fábricas de taboleiros
en Santiago, Rábade (Lugo), Ourense e Cesures
(Pontevedra), así como industrias relacionadas
coa madeira en Padrón e Mondoñedo. A empre-
sa conta na actualiade con 10 factorías.

Contando co apoio do Goberno de Uruguai, En-
ce continúa coa instalación da fábrica de pasta de
papel en M’Bopicuá (Uruguai) que ten previsto
entrar en funcionamento no ano 2008. Esta plan-
ta está previsto que produza 500.000 m3 de pasta
de papel ECF e 70 Mw de enerxía procedente
principalmente da biomasa forestal, que consu-
mirá máis de 1,5 millóns de toneladas de Eu-
calyptus globulus. Para abastecer principalmente
a esta industria o grupo Ence conta en Uruguai
con 120.000 ha de eucalipto en propiedade, con
idades de ata 15 anos. As quendas de corta que
xeralmente se empregan son entorno aos 9 anos. 
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Movementos 
na industria forestal

A día de hoxe Uruguai conta con máis de 500.00
ha de plantacións de Eucalyptus globulus con
capacidade para producir 2,5 millóns de tonela-
das de pasta de celulosa. Nas proximidades da
fábrica de Ence estase instalando outra pasteira
da empresa forestal finlandesa Botnia, con ca-
pacidade para producir 1 millón de m3 de pasta
de papel de eucalipto, se ben esta industria ta-
mén se abastece doutras especies de eucalipto
diferentes a E. globulus. 
Mentras tanto, a composición do accionariado
de Ence sofre contínuas variacións. O empresa-
rio vasco cofundador de Gamesa, Juan Luis
Arregui Ciarsolo, ven de adquirir o 1,4% das ac-
cións de Ence, elevando a súa participación ao
10,012% do total das accións da pasteira. Con
este movemento no accionariado o empresario
vasco consolídase como o principal accionista
de Ence. A caixa de aforros galega Caixagalicia
continúa desfacéndose da súa participación
nesta industria pasteira e deixa de ser así a prin-
cipal accionista da mesma ■
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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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Prezos en euros/m3 con casca en cargadeiro de camión (ø > 30 cm)
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eucalipto . As marxes de rendi-
bilidade son na actualidade moi
inferiores ás de hai dez anos. A
AFG está transmitindo con in-
sistencia esta mensaxe aos in-
dustriais. Esta suba é indispen-
sable para reiniciar os investi-
mentos dos silvicultores no
monte, agora moi ralentizados.
Convén destacar tamén a im-
portante incidencia que tive-
ron os incendios forestais do
pasado verán. A gran superfi-
cie forestal arborizada que se
viu afectada polo lume provo-
cou a saída brusca ao mercado

dunha gran cantidade de ma-
deira, principalmente de pi-
ñeiro, que está saturando moi-
tos serradoiros e fábricas de
taboleiro do sur de Galicia e do
norte de Portugal. A día de ho-
xe estanse producindo limita-
cións ou restricións para a en-
trada de madeira en determi-
nadas fábricas de taboleiros e
tamén de serradoiros.
Este feito é un dos responsables
da baixada do prezo da madera
de piñeiro para serra no sur de
Galicia, que descendeu da orde
de 3 € t c/c en fábrica.

O mercado da madeira

Manuel Pazos Lamoso
Xerente da unidade de comercializa-

ción de madeira de Selga

Nos últimos meses de 2005 le-
vouse a cabo no sector do
transporte por estrada unha
folga nacional para reclamar
unha suba de tarifas que lles
permitise asumir a continua
suba do prezo do gasóleo. Esta
situación acabou desembo-
cando nunha folga temporal
de subministro de madeira de
eucalipto á fábrica de Ence en
Navia.
Finalmente existiu acordo en-
tre a empresa pasteira e os
transportistas que supuxo a
suba nos portes do 11,5% apli-
cable desde o mes de outubro
de 2005 e válida ata xuño de
2006. Esta suba da orde de 1
€/t aplicarase para os custos
de transporte da madeira, co
cal non se fará notar no prezo
da madeira en pé. 
O sector dos rematantes de
madeira, que tamén viu mer-
mado as súas marxes de nego-
cio nos últimos anos debido á
continua baixada do prezo do
eucalipto e ao aumento dos
custos de explotación, recla-
maba, ao igual ca os transpor-
tes, unha subida dos prezos de
ata un 24% no eucalipto. No
entanto, tras a reunión que ti-
veron os representantes dos
rematantes e a empresa Nor-
for, non parece probable que a
curto ou medio prazo se pro-
duza a imprescindible suba do
prezo da madeira.
Ao mesmo tempo, e con maior
virulencia no comezo do ano
2005, xeralizouse a demanda
dos propietarios forestais para
que se produza un incremento
no prezo en pé da madeira de
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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

octubre  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

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

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 30-35 €/m3 c/c
45 €/m3 s/c

Destino tablero 20 €/m3 c/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 39-44 €/m3 c/c
55 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

OTRAS (aliso, acacia,...)

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 66 €/m3 c/c
Chapa plana 104 €/m3 c/c

Desenrollo 47 €/m3 c/c
Chapa plana 77 €/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 74 €/m3 c/c
Chapa plana 115 €/m3 c/c

Desenrollo 57 €/m3 c/c
Chapa plana 87 €/m3 c/c

MADERA DE DESENROLLO O CHAPA
3

EUCALIPTO EUCALIPTO

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN
€/m3

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

Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG

ø diámetro c/c con corteza s/c sin corteza
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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA
€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

enero  2006

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

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

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Destino tablero 24 €/m3 c/c

Destino pasta para papel o tablero 30-35 €/m3 c/c
44 €/m3 s/c

Destino tablero 20 €/m3 c/c

Destino tablero 33 €/m3 c/c

Destino pasta para papel 39-44 €/m3 c/c
54 €/m3 s/c

MADERA PARA ASTILLAR
2

EUCALIPTO EUCALIPTO

OTRAS (aliso, acacia, etc.)

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 66 €/m3 c/c
Chapa plana 104 €/m3 c/c

Desenrollo 47 €/m3 c/c
Chapa plana 77 €/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 74 €/m3 c/c
Chapa plana 115 €/m3 c/c

Desenrollo 57 €/m3 c/c
Chapa plana 87 €/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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