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Dado que os prezos da madeira están indo a menos nestes últimos anos
e que as graves problemáticas do sector forestal galego non  parecen
conmover a nosa sociedade, os silvicultores estamos na obriga de per-

curar novas posibilidades económicas que nos permitan manter vivas as nosas ac-
tividades forestais que tanto ben aportan á conservación do medio natural e á xe-
ración de recursos económicos para ben de todos.

Neste ámbito, dous importantes valores dos nosos bosques estanse poñendo de
actualidade enriba do tapete: a creación de enerxía limpa e o aporte á redución da
contaminación ambiental.

No primeiro destes valores a AFG vén loitando para liderar o tren da biomasa fores-
tal primaria; defendemos que este é un recurso dos propietarios e que a nós nos
toca decidir como o queremos xestionar. Neste caso tentamos facer deste recurso
un apoio económico que nos permita, de xeito directo, mellorar a silvicultura, obter
con isto unha mellor calidade de madeira e unha maior seguridade para os nosos
montes ante os incendios e as pragas. Dun xeito indirecto tentamos achegar máis
dinamismo ao medio rural, con máis e mellores postos de traballo, aportar un
recurso enerxético limpo para uso colectivo ou individual e con todo iso dar un
maior benestar á nosa xente.

No segundo destes valores, consideramos que do mesmo xeito que “quen conta-
mina paga” debera ser que “quen descontamina cobra” e nós facemos unha
importante aportación nesa descontaminación coa fixación do dióxido de carbono
tanto na madeira como no solo dos nosos montes. Por este labor temos dereito a
que se nos aporten recursos da sociedade que doutro xeito se gastarían en pagar
a cota de contaminación das grandes centrais produtoras destes gases. Esta baza
xogámola a curto prazo no proceso de revisión do protocolo de Kioto e aí estamos
nós coas nosas organizacións nacionais e europeas.

Agora que estamos en época electoral é un bo momento para demandar dos nosos
políticos unha posición ao respecto destas e outras temáticas que afectan o monte.
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Como ben sabemos todos,
desde que se deixou de reco-
ller o esquilmo para as cortes,
os montes cada vez teñen
máis espesura e altura de ma-
to e isto supón un perigo en
caso de incendio pola cantida-
de de combustible acumula-
do. Nos incendios nas tempo-
radas máis secas, aparte das
perdas económicas que pro-
vocan aos propietarios dos
montes, debido á intensidade
e dificultade de contención do
lume, poden xerar situacións
de perigo para a poboación en
estradas e edificacións inter-
caladas en zonas forestais. Pa-
ra evitar a catástrofe é necesa-
rio dispoñer dun servizo de ex-
tinción ben organizado e cos
medios necesarios para conter

simultaneamente varios focos
de lume nunha mesma co-
marca, como sucede con certa
frecuencia na estación seca.
O pasado verán padeceuse un-
ha crise de gran magnitude,
porque en situación de seca
intensa presentouse unha
confluencia de focos moi su-
perior ao normal para Galicia
que, unido a certas carencias
organizativas, non consegui-
ron controlar a situación e
desbordaron a capacidade do
servizo de extinción. Se antes a
preocupación polos incendios
forestais era prioritaria para a
política medioambiental da
Xunta de Galicia, agora é aínda
máis importante. O Parlamen-
to galego aprobou no mes de
abril unha lei específica para
prevención e defensa contra
os incendios forestais, na que
se aborda o mesmo problema
que no Decreto 105/2006 pero
na que se aplican medidas le-

gais aínda máis estritas que
afectan a gran número de pro-
pietarios de montes.
As medidas establecidas na Lei
3/2007, do 9 de abril, de preven-
ción e defensa contra os incen-
dios forestais coa que se tratará
de frear o incremento de situa-
cións de risco provocadas po-
los lumes, parecen necesarias
para unha estratexia de defen-
sa baseada na prevención, pe-
ro poden ser excesivamente
intervencionistas e moi duras
para certos propietarios senón
son acompañadas de incenti-
vos económicos.
Esta lei regula diferentes as-
pectos relacionados coa pre-
vención e defensa contra os in-
cendios forestais, cales son:
❚ A organización do sistema

de prevención.
❚ O planeamento da defensa

do espazo rural fronte aos
incendios forestais, estable-
cendo catro niveis de plani-

Braulio Molina Martínez
Enxeñeiro de montes

A nova lei galega para a prevención
dos incendios forestais 
que afecta os propietarios de montes e
de terras de labor
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ficación; autonómico, de
distrito, municipal e infra-
municipal.

❚ O establecemento do Plan de
prevención e defensa contra
incendios forestais de Galicia
e de medidas preventivas.

❚ A regulación das condi-
cións de acceso, permanen-
cia e circulación por zonas
forestais.

❚ A regulación do emprego do
lume.

❚ A regulación de aproveita-
mentos forestais, agrícolas e
gandeiros no monte.

❚ O establecemento dun réxi-
me sancionador.

❚ A regulación dos incentivos
aos propietarios forestais.

En 2006 xa se publicara unha
disposición legal que estable-
cía medidas preventivas para a
protección do medio rural dos
incendios forestais, que é o
Decreto 105/2006, aprobado o

22 de xuño de 2006 pola Con-
sellería do Medio Rural inda
vixente nos aspectos que non
contradí a nova lei.
Na lei de prevención trátanse
numerosos aspectos da pre-
vención que non imos enume-
rar, pero parécenos oportuno
recoller as principais inciden-
cias que ten para os propieta-
rios de montes ou de terreos
de cultivos abandonados.

Faixas de xestión de
biomasa
Considéranse faixas de xestión
de biomasa onde deben apli-
carse medidas de protección
como rozas periódicas, rareos
nas masas arboradas e elimi-
nación de restos vexetais pro-
ducidos nas actuacións de sil-
vicultura en xeral.
Os montes que se atopen a
menos de 100 metros dunha
vivenda, almacén, nave indus-
trial, depósito de lixo, obra ou
área recreativa deben ser ob-
xecto dun control da vexeta-
ción regular para evitar acu-
mulacións de materia com-
bustible.
No caso dos montes que se
atopen a menos de 50 metros
dunha vivenda, almacén, nave
industrial, depósito de lixo,
obra ou área recreativa non
poden terse ningunha das se-
guintes árbores e matogueiras:
piñeiros, Pseudotsuga, acacia
negra, mimosa, eucalipto, ca-
rrasco, queiruga, uz, carquei-
xa, toxo, xesta, silva ou fento,
salvo que sexan especies illa-
das ou ornamentais. Esta me-
dida afecta a moitos propieta-
rios, porque se dan moitos ca-
sos de vivendas próximas ao
monte e por tratarse das típi-
cas especies forestais empre-
gadas nas plantacións ou que
se rexeneran de forma natural
en Galicia.
A xestión do mato e arborado
alí presente terá que facerse

A lei de incendios dispón medidas para manter libre de material inflamable as estre-
mas cos espazos cultivados. Monte e cultivos ardidos en Augasantas (Rois).

O extremo minifundismo en Galicia provoca casos como os da fotografía (Mácara,
Agolada) onde se aprecia unha pequenísima tenza rozada rodeada de matogueira.
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antes do 31 de marzo de cada
ano conforme os criterios que
se establezan mediante orde
da Consellería do Medio Rural.

Ordenación de
repoboacións forestais
Esta disposición tamén impón
medidas severas na regulación
das plantacións forestais. Non
se poden efectuar repoboacións
forestais a menos de 10 metros
dos terreos rústicos de protec-
ción agropecuaria (reservados
para a agricultura ou gandería
no planeamento municipal).
Ademais disto establécense as
seguintes distancias mínimas
para as repoboacións forestais
en todo tipo de terreos e res-
pecto das edificacións que se
indican:
❚ En repoboacións con piñei-

ros (Pinus pinaster, P. radiata,
P. sylvestris), Pseudotsuga e
eucaliptos, deberán deixarse
50 metros con vivendas e
instalacións preexistentes.

❚ En repoboacións co resto
das especies arbóreas:
❚ Con vivendas ou instala-

cións preexistentes: 10
metros

❚ Con industrias ou instala-
cións preexistentes nas
que se desenvolvan acti-
vidades perigosas: 25 me-
tros.

Outra medida a aplicar na lei é
que nas marxes de camiños
deberá reservarse unha faixa
de 2 m de ancho medidos des-
de a beira da explanación na
que debe controlarse o mato.
Estas faixas en moitos camiños
coinciden coas cunetas, des-
montes ou terrapléns, pero nos
camiños máis estreitos é co-
mún que alcancen árbores das
parcelas estremeiras de pro-
piedade privada. Neste caso a
obriga de facer os traballos de
roza recae sobre a administra-
ción ou entidades responsa-
bles do mantemento do cami-
ño e o propietario debe evitar

as plantacións forestais nestas
marxes de seguridade. Entén-
dese que nos camiños que se-
xan privados a obriga recae so-
bre o titular dos mesmos.

Sancións
No caso de que non se leven a
cabo estas medidas preventivas
contra o lume, a administra-
ción forestal ou o concello, pola
súa iniciativa ou por denuncia
de alguén, notificará ao propie-
tario do monte a necesidade de
acometer os traballos preventi-
vos dándolle un prazo de 15 dí-
as naturais e poderá iniciar un
procedemento sancionador
pola infracción cometida. En
caso de non cumprir con esa
obriga, a administración com-
petente poderá executar o tra-
ballo pola súa conta repercutin-
do os gastos da operación ao
propietario do monte.
Os importes das sancións nor-
malmente serán inferiores a
1.000 € por tratarse de infrac-

A nova lei tamén regula as medidas de prevención que teñen que cumprir as edificacións fóra da trama urbana. Casas no medio
do monte de Mouriscados (Mondariz).



do propio monte onde se ato-
pa parte do patrimonio dos
propietarios.
O prexuízo principal é que
non se garanten na propia lei
axudas públicas para com-
pensar aos propietarios afec-
tados polas faixas de protec-
ción, e que non lle permiten
empregar as especies máis
rendibles, teñen que mantelas
rareadas en exceso coa conse-
guinte perda de renda madei-
rable e deben facer un esforzo
continuado e moi laborioso
de roza do mato. Incluso nal-
gunhas partes das faixas de
protección se esixe a elimina-
ción das especies autóctonas
de matogueira, que en moitos

terreos dificilmente se poden
cambiar por outras.
Trátase de servidumes públicas
nas que os propietarios non te-
ñen unha compensación, a di-
ferencia doutras ocupacións
habituais nos montes nas que
sí se cubren as perdas de renda,
como poden ser o paso de liñas
eléctricas, conducións, estra-
das, etc. A verdade é, que nes-
tes tempos en que os prezos da
madeira non paran de baixar e
os custos dos coidados silvíco-
las ascenden moi rápido, non
parece xusto que os montes te-
ñan que soportar un gasto ex-
tra desta natureza que ao fin e
ao cabo redunda en beneficio
da sociedade en xeral  ■
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cións leves. Agora ben, no caso
de que a superficie dun mes-
mo propietario que incumpre
as medidas preventivas sexa
superior a 1 ha arborada ou no
caso de superficies inferiores
onde se repitan tres infrac-
cións nun prazo inferior a dous
anos, as sancións derivadas da
lei serán de tipo grave e de can-
tidade superior en función da
gravidade do caso.

Reorganización da
propiedade forestal
Especialmente revolucionario
é o sistema de reorganización
da propiedade forestal. Un
grupo de propietarios ou un
só que sumen máis de 7,5 ha,
que desexen crear unha uni-
dade de xestión forestal de
máis superficie, poden ane-
xionar as propiedades do
contorno para realizar unha
xestión común, sempre que
coa unión se consiga unha su-
perficie continua de monte de
polo menos 15 hectáreas. Esta
unidade será gobernada por
unha entidade de xestión con
personalidade xurídica e no
seu órgano reitor debe haber
un representante da Conselle-
ría do Medio Rural. As actua-
cións da entidade de xestión
rexeranse por un instrumento
de xestión forestal aprobado
pola administración.

Reflexión
A aplicación destas medidas
preventivas será positiva no
sentido de que pode acondi-
cionar o monte para unha loi-
ta máis doada contra o lume.
Créanse uns espazos estratéxi-
cos para a defensa co obxecti-
vo principal de protexer os nú-
cleos habitados, vivendas illa-
das e outras instalacións de
calquera índole que se atopan
enclavadas nas áreas forestais
e, como segundo obxectivo en
importancia, figura a defensa

Segundo a nova lei, o dono do monte é o propietario dos aproveitamentos forestais
producidos nel, nos que se inclúen os pastos. Besta pacendo no monte da CMVMC
de Aldarís (Lousame).
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José Pérez Vilariño, 
Sara Mª Torres Outón e 

Daniel Fernández Fernández

Ao longo das últimas décadas
do pasado século producíron-
se en Galicia unha serie de im-
portantes cambios socioeco-
nómicos que afectaron pro-
fundamente aos nosos montes
e espazos forestais. Quizais o
cambio de maior calado e con
máis influencia no sector fo-
restal se debe ao feito de que
Galicia pasou de ser unha so-

ciedade rural a se converter
nunha sociedade eminente-
mente urbana.
Durante séculos o monte foi
un recurso de primeira orde
no entramado económico da
Galicia rural. Ademais de ma-
deira, o monte ofrecíalles ás
economías domésticas toda
unha serie de beneficios deri-
vados do aproveitamento da
leña, pastos, froitos silvestres,
mato, caza, estivadas, produ-
ción de adubo orgánico... e in-
cluso oferta de terreos agríco-
las en caso de necesidade. O
monte estaba perfectamente

integrado no entramado so-
cial, económico e cultural da
comunidade rural galega, e o
lume constituía unha impor-
tante ferramenta na xestión
destes espazos.
A crise da sociedade rural
trouxo consigo o abandono
xeralizado dos montes e de
amplos espazos agrarios que
incrementaron a superficie a
monte. O proceso de abando-
no das terras do interior tende
a coincidir no tempo cunha
forte confusión de usos dos
novos espazos periurbanos
ocupados, de forma tan desor-

Integración dos montes
na trama urbana

O caso dos montes periurbanos de Vigo
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denada coma brusca, polos
novos urbanitas, incapaces de
conseguir un aloxamento nas
áreas urbanizadas.
Nos albores do século XXI o
monte galego é claramente un
recurso de futuro que debe
afrontar o dobre reto da mo-
dernización e da crecente
complexidade que lle impón a
nova lóxica urbano-metropo-
litana. Tal como mostra, de
forma unánime, a experiencia
dos países máis avanzados e
máis ricos do mundo, para lo-
gralo son precisos dous requi-
sitos ineludibles:
❚ Conseguir que o monte de-

sempeñe, ao igual que acon-
tecía na sociedade rural, un
papel estratéxico no novo

entramado urbano. Isto esi-
xe ter en conta a nova xerar-
quía de demandas que, sen
negar o seu carácter de re-
curso básico para un dos
nosos principais sectores in-
dustriais, tende a atribuír un
peso crecente aos servizos
ambientais e recreativos,
demandados polas novas
sociedades terciarias, nas
que o sector de actividade
que lle dá emprego a unha
maioría da poboación son,
precisamente, os servizos.

❚ Establecer liñas profesionais
de actuación que permitan
harmonizar os distintos usos
e aproveitamentos do monte
para dar resposta ás deman-
das razoables, isto é, solven-

tes, dos diferentes grupos e
institucións sociais.

A implantación dun modelo
de xestión sostible desta nova
complexidade dos montes, ca-
paz de dar resposta ás novas e
crecentes demandas -sobre
todo ambientais (de paisaxe,
biodiversidade etc.) e recreati-
vas- é a unica vía practicable e
polo tanto obrigada.
Pero unha vontade seria de
xestión esixe dotar os nosos
montes -e en particular os es-
pazos periurbanos nos que se
produce a maioría dos incen-
dios- dos recursos necesarios
para levar a cabo a xestión.
Tanto as Administracións Pú-
blicas como os usufrutuarios
destes espazos deben, por un
lado, ter a oportunidade de
participar na definicion da ca-
lidade e os servizos que que-
ren nos montes, pero teñen ta-
mén que contribuír a sufragar
o seu custo. As demandas fo-
restais -como calquera outra
demanda de equipamento ou
de consumo- teñen que ser
solventes. O clamor contra a
praga dos incendios non pode
reducir a responsabilidade co-
lectiva á imposición de novas
obrigas e de crecentes restri-
cións sen compensacións aos
titulares dos montes. No caso
dos montes periurbanos, ade-
mais do investimento público,
tanto os usuarios directos co-
ma os beneficiarios da revalo-
rizacion do solo urbano, teñen
que contribuír á xestión sosti-
ble dos espazos do seu contor-
no. En caso contrario –tal co-
mo se pon de manifesto ano
tras ano- estes espazos segui-
rán degradándose. O monte
periurbano aseméllase cada
vez máis ao xardín ou o parque
das nosas casas. E o mesmo
que acontece coa nosa propia
vivenda, a calidade dos nosos
montes só será a que esteamos
dispostos a financiar, aínda

CMVMC de Valadares (Vigo).

CMVMC de Coruxo (Vigo).
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que para iso teñamos que en-
debedarnos a longo prazo.
Este é o propósito da iniciativa
pioneira da Mancomunidade
de Montes Veciñais en Man Co-
mún de Vigo ao converterse en
Mancomunidade de Montes
Periurbanos de Vigo, tratando
así de substituír a súa tradicio-
nal óptica parroquial por unha
nova perspectiva urbana, que
asume como o seu primeiro
obxectivo respostar adecuada-
mente ás crecentes demandas
ambientais e recreativas da ci-
dade. Esta plena integración
económica e social dos montes
do municipio de Vigo na trama
urbana constitúe hoxe a condi-
ción obrigada para a supervi-
vencia destes relativamente
amplos espazos e para a calida-
de de vida da cidade.
En Galicia, segundo os datos
da Consellería de Medio Am-
biente, o 67,9% da superficie
forestal é de propiedade priva-
da particular, o 29,9% de pro-
piedade privada colectiva
(montes veciñais en man co-
mún) e só o 2,2% é de titulari-
dade pública. Unha de cada
tres familias é propietaria de
monte particular e moitas son
tamén titulares de monte veci-
ñal. Polo tanto, non se pode
realizar no noso país ningun-
ha acción eficaz dirixida a este
espazo se non se teñen en
conta os propietarios e titula-

res de montes. Eles son os ac-
tores primordiais, polo que a
súa integración activa, a través
dos seus órganos de represen-
tación, no deseño e execución
da política forestal é unha
condición ineludible para o
seu éxito. O bosque de Galicia
non é tan só parte do medio
natural; é un espazo fortemen-
te socializado e esta dimen-
sión cómpre tela moi en conta
cando falamos de usos com-
plementarios do monte.

Os montes periurbanos
O Plan Forestal de Galicia, re-
dactado en 1992, establecía xa
unha división básica dos mon-
tes en función sobre todo do
uso ou aproveitamento predo-
minante:

Monte produtivo: no que a di-
mensión económica é funda-
mental pero non só no que se
refire á produción de madeira,
senón tamén enerxías renova-
bles, produtos silvestres, gan-
do, etc. Este monte ademais
ten un importante valor me-
dioambiental e un elevado
potencial desde o punto de
vista do turismo e do seu uso
recreativo, que pode ser apro-
veitado como un importante
recurso turístico complemen-
tario do mar.
Espazos sensibles: de planifi-
cación específica. Ecosistemas
fráxiles de especial valor ecoló-
xico que necesitan de instru-
mentos especiais de xestión. A
estratexia fundamental para
asegurar a súa viabilidade fu-

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

CMVMC de Zamáns (Vigo).

Unha empresa da AFG 
ao servizo dos seus socios
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tura radica en que as comuni-
dades que residen neles os
consideren parte do seu patri-
monio e que, polo tanto, a súa
xestión faga parte de progra-
mas específicos de desenvol-
vemento local, é dicir, que os
propietarios, e en xeral os ha-
bitantes destes espazos poidan
obter rendibilidades “compen-
satorias” polas restricións im-
postas ao seu aproveitamento.
Parques e espazos periurba-
nos. O Plan Forestal asigna
75.000 hectáreas a estes espa-
zos, dos que 18.000 hectáreas
son especificamente de mon-
tes periurbanos.
Os montes periurbanos son os
espazos de vocación forestal
que rodean as nosas cidades.
Con demasiada frecuencia, o
seu estado presenta un impor-
tante grao de deterioro pola
falta dun ordenamento apro-
piado dos diferentes usos do
solo e por careceren dos equi-
pamentos necesarios para a
súa xestión. Confusión de usos
–forestal, agrícola, residencial,
industrial, etc.- e déficit de
equipamentos, están na orixe
da maioría dos lumes e peque-
nos incendios forestais que ca-

racterizan a especial situación
de risco dos montes da provin-
cia de Pontevedra.
Tal como apunta o Plan Fores-
tal de Galicia, os montes pe-
riurbanos débense considerar
espazos de urxente promo-
ción dos que se deben dotar
todas as grandes áreas urba-
nas e nos que teñen que pre-
valecer os usos sociais e recre-
ativos sobre outro tipo de
aproveitamentos. Os bosques
periurbanos poden chegar a
ser auténticas zonas verdes
para uso e goce da cidadanía,
cumprindo ao mesmo tempo
a función de verdadeiros pul-
móns das grandes aglomera-
cións. Conforman, en suma, o
escenario ideal para que a ci-
dade teña ao seu alcance espa-
zos onde desenvolver activida-
des ao aire libre e onde entrar
en contacto directo coa natu-
reza. Aproveitar estes cintos
verdes para a creación de par-
ques naturais e zonas recreati-
vas, ademais de diversificar os
aproveitamentos do monte,
permitiría alcanzar o obxecti-
vo de crear unha nova cultura
forestal cunha impronta clara-
mente urbana.

Pero ¿como integrar este espa-
zo versátil e con grandes po-
tencialidades dentro da trama
das nosas cidades?

Potencialidades e vías de
intervención
A situación privilexiada dos
montes periurbanos consti-
túe, ao mesmo tempo, a súa
gran potencialidade e o seu
principal risco. A diversidade
de intereses e de usos dos que
son obxecto necesitan de
plans de ordenación especifi-
ca que harmonicen os distin-
tos aproveitamentos e favore-
zan o seu uso social ou recrea-
tivo. Para que o deseño e a xes-
tión destes plans resulten sos-
tibles precísanse instrumentos
que lles permitan a todos os
colectivos implicados presen-
tar as súas demandas solven-
tes e asumir a súa parte de res-
ponsabilidade na xestión. Para
poder responder con éxito e
sen grandes tensións a estas
novas demandas urbanas de
utilización do monte como es-
pazo recreativo, resulta obri-
gado partir do entramado so-
cial existente e dos aproveita-
mentos actuais. A evolución

CMVMC de San Miguel de Oia (Vigo).
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lóxica ten que orientarse cara
modelos máis complexos de
xestión, nos que se integren os
distintos intereses e se repar-
tan os custos e os beneficios
derivados dos distintos usos.
Os montes que rodean as no-
sas cidades teñen dono: ben
sexan propietarios particula-
res ou titulares -comuneiros-
de montes veciñais en man
común. Existen, ademais, or-
ganizacións profesionais que
teñen como obxectivo ofrecer-
lles asistencia técnica aos pro-
pietarios e titulares dos mon-
tes, e que durante os últimos
vinte anos veñen realizando
un notable traballo de organi-
zación, difusión silvícola e de
mellora tecnolóxica. En defini-
tiva, o feito primordial do que
obrigatoriamente ten que par-

tir calquera proxecto de apro-
veitamento dos activos tercia-
rios dos montes periurbanos,
é ter presente que estes espa-
zos teñen titulares lexítimos e
contan con representación
corporativa competente.
Neste horizonte inmediato os
protagonistas desta reconver-
sión do monte deben ser, en
primeiro lugar, os propietarios
e titulares a traverso das súas
organizacións profesionais e,
en segundo lugar, a propia ci-
dade a través dos seus diferen-
tes actores corporativos. O re-
sultado desta acción negocia-
da entre administracións pú-
blicas e axentes civís será o
deseño de políticas que permi-
tan integrar esta riqueza ecoló-
xica que faga posible a mellora
da calidade de vida na cidade.

Neste contexto, o proxecto Na-
tureza Viva: proxecto transfron-
teirizo de ordenación dos usos
do monte periurbano nos con-
cellos de Vigo e Vila Nova de
Cerveira (NAVI) promovido pola
Mancomunidade de Montes de
Vigo (Interreg III-A-coopera-
ción transfronteiriza España-
Portugal), que rematou en 2006,
supuxo unha innovación rele-
vante e representa un paso deci-
sivo cara a transformación des-
tes espazos forestais de carácter
parroquial nuns montes ao ser-
vizo das demandas ambientais
e recreativas da maior aglome-
ración urbana de Galicia. En de-
finitiva, a transformación duns
montes primarios en terciarios.
Boletín Socioeconómico Ponte-
vedra Siglo XXI, nº 11, maio de
2006 ■
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120 anos, hoxe ten un réxime
de pequenas tenzas de pro-
pietarios particulares repre-
sentando un caso de minifun-
dio extremo. Como exemplo,
para o monte no que se execu-
tou a primeira fase do proxec-
to (aproveitamento gandeiro),
aproximadamente 600 ha, o
estudo de propiedade esti-
mou unha media de 5,5 tenzas
por ha, de xeito que habería
aproximadamente 3.350 pro-
piedades de máis de 1.000
propietarios.

O monte darriba 
A partir dos 450 m de altitude,
coincidindo coa metade alta
das ladeiras e os chaos dos pla-
naltos, aparece o monte raso
desarborizado. No aproveita-
mento tradicional, ademais de
fornecer ás devanditas parro-
quias de molimada para cama
do gando e fertilizante, levába-
se o gando ao monte para apro-
veitar os pastos en diferentes
épocas do ano, constituíndo un

sistema de pastoreo extensivo
practicado até hai 30 anos.
Os novos usos agrícolas e a
falta dunha xestión forestal
moderna provocaron o aban-
dono definitivo do monte, a
súa correspondente improdu-
tividade, a falta de control do
mato e a aparición de grandes
matogueiras que, xunto á con-
flitividade xerada por unha
gandaría descontrolada prac-
ticada por gandeiros que non
son da zona, provoca ciclica-
mente os incendios forestais
máis grandes e alarmantes do
concello, como o ocorrido en
marzo de 2005 no que arderon
250 ha de monte.

Os bosques de ladeira
Descendo a cota do monte ra-
so, aparece unha faixa irregu-
lar, que salva aproximadamen-
te 150 m de desnivel, baixando
aos 350 m de altitude no que se
sitúan os núcleos de poboa-
ción e comezan os agros. Nesta
faixa predominan formacións

Francisco X. Barreiro
Carracedo

Silvicultor e secretario da Cooperativa

Monte Cabalar

A zona
O proxecto Monte Cabalar
xurdiu inicialmente nas parro-
quias de Somoza, Tabeirós, Ni-
goi, Arca e posteriormente
Souto. Son parroquias situa-
das na zona sul do municipio
d´A Estrada, con maior caren-
cia de infraestruturas agrarias
(en varias parroquias aínda
non houbo concentración
parcelaria) e, por conseguinte,
con menor desenvolvemento
agrario a respecto doutras zo-
nas do concello. Xa que logo, a
tendencia xeral ao abandono
do rural aquí foi de maior in-
tensidade tal e como se obser-
va na perda de explotacións
agrarias: en Arca na campaña
1995/96 había 60, na do
2006/07 constan 12 en activo,
destas, 4 non teñen actividade
económica.

Situación actual do monte:
a espiral do abandono
Nestas parroquias xúntase a
maior superficie de monte do
municipio. O monte d´A So-
moza, Tabeirós, Nigoi é Arca é
un macizo que estrema polo
sudoeste co concello de Cun-
tis. O de Souto esténdese polo
Cábado e pola serra da Conla
estremando polo sul con Cam-
po Lameiro e Cerdedo.
Era monte comunal que foi
partido hai aproximadamente

Proxecto Monte Cabalar,
A Estrada
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boscosas orixinariamente
constituídas por bosques mix-
tos de frondosas autóctonas,
con clara dominancia de car-
ballo, e de piñeiro. Hoxe o eu-
calipto é a especie dominante,
sobre todo desde as subven-
cións da década dos 90 que fa-
cilitaron convenios entre em-
presas e propietarios.
É un monte coas mellores con-
dicións para a produción de
frondosas e coníferas co fin de
obter madeira de calidade.
Non obstante son bosques de
rexeneración espontánea que
se conformaron sen aplica-
ción de coidados silvícolas, en
estado xeral de abandono e
con grande masa arbustiva
que dispara o risco de incen-
dios poñendo en perigo o xa
cativo valor forestal, chegando
mesmo a ameazar vivendas.
Ademais disto o minifundis-
mo e a falta de infraestruturas
impiden a súa explotación
sostíbel.

O proxecto de
desenvolvemento
Como expresión de compro-
miso co medio rural, cons-
cientes do alcance da situa-
ción de abandono e da progre-
sión desta tendencia no futu-
ro, madurou un proxecto pro-
gresivo de intervención que,
contando coa asociación dos
propietarios, o apoio e finan-
ciamento da Administración e
o asesoramento técnico, pui-
dese actuar sobre os proble-
mas basilares:
❚ A estrutura minifundista da

propiedade, con superficies
(aínda habendo concentra-
ción) que non permiten ex-
plotacións competitivas.

❚ A mentalidade minifundista
da xente, a súa relación
afectiva (non mercantil)
coa propiedade, producin-

do actitudes individualistas,
desconfianza, etc., pensan-

do que pode perder unha
propiedade que, en calquer
caso, a transformación do
agro xa deu por perdida.

❚ A mentalidade pouco re-
ceptiva a innovacións e a
experiencias asociativas.

❚ A carencia de información e
de criterios técnicos e a ne-
cesidade de adoptalos para
poder seguir as tendencias
actuais do mercado.

E que tivese as seguintes ca-
racterísticas definitorias:
❚ A xestión conxunta das dife-

rentes propiedades de mul-
titude de pequenos propie-
tarios.

❚ A xestión dunha grande ex-
tensión territorial, na súa
totalidade podería aproxi-
marse a 2.000 ha, que sexa
representativa pola superfi-
cie xestionada e polo mode-
lo de xestión, actuando co-
mo experiencia piloto na
zona e en xeral.

❚ Un modelo integral: gandei-
ro, forestal, e agrícola, que
apoie e complemente as
respectivas producións, cun
efecto de aproveitamento e
multiplicación de recursos,
e con capacidade de fixar e
localizar postos de traballo
na zona.

❚ A adopción da sociedade
cooperativa de explotación
comunitaria da terra como
entidade promotora e uni-
dade de xestión.

❚ A programación en fases
para acompasar capacidade
de organización, xestión e
investimento, e de resposta
da xente.

A cooperativa Monte
Cabalar de explotación
comunitaria da terra
Iniciouse no mes de maio do
2006 un proceso de xuntas cos
veciños das parroquias para
presentarlles o proxecto e ex-
plicar o proceso de constitu-
ción da cooperativa que se re-
matou no mes de agosto. Nes-
te momento hai máis de 300
socios cooperativistas mate-
rializando o proxecto.
A figura societaria idónea pa-
ra as características do pro-
xecto é a da sociedade coope-
rativa de explotación comuni-
taria da terra.

O aproveitamento
silvopastoril
O 30 de setembro do 2006 asi-
nouse un convenio bianual
coa Consellaría de Medio Ru-
ral comprometéndose as par-

Rabaño de cabras pacendo nos montes da Cooperativa.
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tes a realizar o seguinte inves-
timento para executar a 1º e 2º
fase:

Alén da execución das obras e
traballos, este investimento
permitiu crear 8 empregos di-
rectos a tempo completo: 1
técnico superior, 2 persoas de
manexo na explotación gan-
deira e 5 persoas como peóns
forestais na execución do pro-
xecto de ordenación forestal.
O obxectivo da primeira fase é
o aproveitamento gandeiro de,
aproximadamente, 570 ha so-
bre a cota 500 de monte sen
actitude forestal. Prodúcese
carne ecolóxica de bovino e
cabrún, e recría –para a venda-
de xovencas reprodutoras para
carne, en explotación de gan-
daría extensiva con pastor. Pa-
rellamente á mellora do hábi-
tat, reintroduciranse especies
con valor cinexético como le-
bre e perdiz.
A través de contratos de cesión,
os socios achegaron os dereitos
de uso da terra e o capital para
o gando, cooperativizándose a
explotación, cuxa xestión exe-
cuta o Consello Reitor.
Para a materialización desta
fase realizáronse as seguintes
obras:
❚ Valado con malla ovina e es-

taca de madeira tratada de
aproximadamente 17.000 m
construíndo pasos canadia-
nos nas pistas de acceso prin-
cipais e colocando cancelas
en camiños secundarios.

❚ Roza, até o momento, dun-
has 80 ha para eliminación

de masa arbustiva sen valor
pascícola.

❚ Laboreo superficial para a
implantación de 20 ha de
pasteiros.

❚ Queima controlada dunhas
20 ha en lugares de máxima
pendente.

❚ Parcelacións interiores para
manexo do gando e regula-
ción do pastoreo.

❚ Captacións de auga con
tanques de almacenamento
para naves e parcelas.

❚ Construción de un alpendre
de 500 m2 para refuxio do
gando caprino e de un al-
macen de 100 m2 para ma-
quinaria e forraxe.

❚ Construción dunha manga-
da de manexo e patios de
recría.

As obras rematáronse ao longo
do primeiro trimestre do 2007.
A introdución de gando, se-
guindo as pautas dun progra-
ma sanitario, iniciouse en de-
cembro do 2006. Actualmente
hai un rabaño de 350 cabras,
un lote de 70 cabezas de gando
caldelao participando no pro-
grama de recuperación de ra-
zas autóctonas, outro lote de
rubia galega inscrita e unha
grea de 23 égoas inscritas en
Pura Raza Galega. Ademais de
iniciarse nesta primavera o

programa de recría de xoven-
cas e de estarse a vender o pri-
meiro lote de cabritos Monte
Cabalar, xa se pode observar
no monte o control que exerce
o pastoreo sobre a biomasa.
Parellamente iniciouse a recu-
peración de terras agrícolas
abandonadas para a produ-
ción de forraxe como comple-
mento da gandaría.
Os obxectivos a medio prazo
son de chegar a unha carga
gandeira de 300 vacas e a unha
produción estimada de 50 tm
de carne ecolóxica/ano.

A xestión forestal
A segunda fase, para executar
no 2007, consiste na ordena-
ción e xestión forestal con
aproveitamento silvopastoril
dos bosques de ladeira para a
produción forestal e cárnica.
Cooperativízase a planifica-
ción, a xestión forestal e os tra-
ballos a través de convenios
cos propietarios. A produción
forestal final estará vinculada
directamente á propiedade,
ou ben, á porcentaxe que o
propietario achegue á superfi-
cie en xestión.
Elaborarase un Proxecto de
Ordenación Forestal e Usos
Complementares, para 740 ha
de propiedades particulares,

Vacas de raza caldelá.

2006
1ª fase

2007
2ª fase

Consellaría 250.376,95 242.982,87

Cooperativa 195.309,20 175.934,88

Total 445.686,15 418.917,75

Total 
investimento

864.603,90
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que planifique a xestión fores-
tal: rozas, reforestacións, rexe-
neración de bosques, trata-
mentos silvícolas, certifica-
ción forestal, corta e extrac-
ción de madeira, silvopastoreo
e outros usos complementa-
res, e infraestruturas.
A explotación forestal conxun-
ta desta superficie permitirá:
❚ Optimizar os traballos e in-

vestimentos a realizar, a
produción e a calidade dos
recursos forestais e o proce-
so de comercialización.

❚ Iniciar unha xestión forestal
sustentábel con obtención
de certificación forestal,
que contribúa a crear un
patrimonio forestal estima-
do en 500 ha e máis de
200.000 m3 de madeira de
calidade en 50 anos.

❚ Exercer un control sobre o
mato e sobre o risco de in-
cendios.

❚ Realizar inventarios que
permitan organizar o rea-
grupamento parcelario en-
tre propietarios.

❚ Fomentar a formación silví-
cola dos propietarios.

Segundo o convenio asinado,
este ano realizarase a roza e
aplicación de traballos silvíco-
las en 80 ha reforestadas, a re-
forestación con frondosas e
coníferas doutras 80 e a insta-
lación dunha explotación de
cría e cebo ao ar libre de porco

celta en 20 ha de carballeiras,
aproveitando este recurso ho-
xe improdutivo e exercendo
control da vexetación.
Para culminar este proceso in-
tegral de recuperación e des-

envolvento rural estudarase a
viabilidade doutros proxectos:
transformación de produtos
agrogandeiros e forestais,
aproveitamento enerxético da
biomasa, etc. ■

Égoas rozando o monte da Cooperativa Monte Cabalar.

Silvopastoralismo con vacas de raza rubia.

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

PUBLI
Desbroces

ROCHA
OJO CAMBIAR TELF

986 633 788



O segundo seminario interna-
cional “Biomasa forestal e re-
des de calor”, tivo lugar en
Dordoña o 18 de xaneiro de
2007 e reuniu arredor de 60
participantes de Francia, Es-
paña e Portugal no marco do
proxecto de cooperación
transnacional Enersilva “Pro-
moción do emprego da bio-
masa forestal para a produ-
ción de enerxía no suroeste de
Europa”, cofinanciado polo
programa INTERREG III B
SUDOE da UE.
Este seminario foi organizado
conxuntamente pola Unión de
Sindicatos de Silvicultores de
Aquitania e o Consello Xeral
de Dordoña, promotor desde
hai dez anos dun plan de bio-
masa baseado na instauración
de redes de calor. A presencia

de autoridades locais, propie-
tarios forestais, técnicos do
bosque privado así como de
representantes da administra-
ción chegados de toda a rexión
e tamén dos países do suroes-
te de Europa, dá proba do
interese crecente polos pro-
xectos colectivos que empre-
gan biomasa e tamén polas
cuestións pendentes relacio-
nadas co desenvolvemento
nos próximos anos e o seu
impacto na economía forestal
individual e rexional.
A mañá do seminario dedi-
couse a unha visita ao conce-
llo de Le Bugue co fin de coñe-
cer a caldeira de biomasa da
residencia da terceira idade e o
seu circuito de subministro de
estela, que leva funcionando
desde 1999. Trátase dunha ins-

talación enteiramente auto-
matizada: inclúe os tanques
de almacenamento da estela,
o de recuperación das cinzas e
o edificio que alberga a sala de
máquinas. A caldeira funciona
con 390 toneladas de madeira
anuais proporcionadas pola
Cooperativa de Utilización de
Material Agrícola (CUMA)
Agro-2000. 
Organizáronse tamén dúas
visitas ao monte, unha para ver
un parque móbil de estelado
xestionado pola CUMA e outra
para ver unha corta de madei-
ra con operacións de selección
específica para biomasa nun
monte baixo de castiñeiro.
Pola tarde, celebrouse a se-
sión teórica do seminario no
Espazo Cultural François Mi-
terrand.
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Conclusións do

2º Seminario 
internacional Enersilva

Redes de calor e biomasa forestal
Le Bugue-Périgueux, 18 de xaneiro de 2007
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De todo o tratado ao longo da xornada, as interven-
cións e as cuestións que suscitaron as visitas e as expo-
sicións, os membros do Comité técnico do proxecto
Enersilva extraeron as seguintes conclusións:
1. As redes de calor locais que empregan biomasa

forestal primaria como combustible, aínda que de
momento sexan escasas nas rexións do sur de
Europa, teñen un porvir moi esperanzador e espé-
rase que poidan desenvolverse numerosas iniciati-
vas no sur de Europa nos vindeiros anos.

2. Estas iniciativas, cun carácter eminentemente local e
un papel importante no desenvolvemento rural,
teñen sentido tanto en proxectos de redes de calor
de gran capacidade e uso colectivo como en insta-
lacións domésticas de calefacción individual.

3. Os aproveitamentos de biomasa forestal primaria para
calor teñen moito interese por facer rendibles circuítos
de subministro curtos, por fomentar o emprego e o
traballo de empresas locais e por permitir aos propie-
tarios forestais obter complementos de rendas non
desdeñables ao conseguir valorizar a biomasa proce-
dente de coidados silvícolas e de restos de corta que
non se aproveitan nas cadeas clásicas de transforma-
ción da madeira. Estas características revisten unha
especial importancia no mantemento de ecosistemas
forestais valiosos que presentan un certo grao de
abandono e poucas perspectivas de recuperación.

4. Unha das claves no desenvolvemento deste novo
aproveitamento é garantir o subministro da materia
prima para o que é fundamental involucrar aos pro-
pietarios forestais nos novos proxectos empresariais
de aproveitamento da biomasa forestal primaria e
que non sexan considerados como meros subminis-
tradores de materia prima.

5. O aumento progresivo desta demanda plantexa a
cuestión do aproveitamento do recurso. Nas rexións
participantes no proxecto Enersilva, o recurso da bio-
masa existe (véxase seminario de Oporto en decem-
bro de 2005) pero a capacidade de aproveitamento
pode constituír un freo por diversas causas entre as
que se poden destacar os custos de extracción, a
carencia de empresas especializadas, deficiencia de
infraestruturas e pouca organización de loxística.

6. En diferentes comunicacións do seminario técnico
vislúmbrase unha incertidume en canto á demanda
de consumo nos vindeiros anos de biomasa forestal
primaria, en particular, a que se comercializará en
forma de estela. Os silvicultores, os rematantes e as
empresas de traballos forestais terán seguramente
que adaptarse rapidamente e atopar solucións -xes-
tión agrupada, formas cooperativas, traballo en

conxunto- para superar certas dificultades en cues-
tións de loxística e optimizar os custos de subminis-
tro, que é un dos obxetivos a longo prazo que pre-
tende alcanzar o proxecto Enersilva.

7. Conclúese tamén que aínda poden esperarse inno-
vacións técnicas importantes nas caldeiras colectivas
e o seu subministro sobre todo desde o punto de
vista da competencia entre distintos tipos de com-
bustibles primarios (estela) e secundarios (briquetas
pequenas), que poden influír no mercado da bio-
masa forestal.

8. Os prezos da biomasa están moi condicionados pola
consolidación dunha clara política de enerxías reno-
vables. A promoción do uso da biomasa forestal pri-
maria e a garantía de fontes de subministro, únicas
e estables ou múltiples e en competencia, son
aspectos determinantes no prezo da materia prima.
Un prezo aceptable da materia prima constitúe
unha cuestión primordial para os silvicultores e as
súas organizacións.

9. As organizacións de silvicultores destacan a necesida-
de de integrar a utilización da biomasa forestal pri-
maria nunha reflexión global sobre o futuro e o de-
senvolvemento dos produtos forestais. En Dordoña,
esta reflexión compártea o Consello Xeral no marco
do plan do sector forestal. A sostibilidade do recurso
e o equilibrio entre os distintos produtos do monte
dependen en certa medida da harmonía do mercado
e de lograr un consenso dos aspectos máis básicos en-
tre os produtores, os transformadores e as adminis-
tracións do sector forestal e do sector enerxético.

10. O exemplo da rexión de Dordoña, na que existe un
decidido impulso público ao emprego de biomasa
forestal primaria en redes de calor, debe ser consi-
derado polas rexións do sur de Europa. Os silvicul-
tores consideramos que deben existir plans rexio-
nais de fomento, ben artellados coas políticas fores-
tal e enerxética de cada rexión, que permitan o des-
pegue do sector apoiando o aproveitamento no
monte e a instalación de plantas de calor.

COMITÉ TÉCNICO DE ENERSILVA, formado por representantes das

seguintes institucións:

Asociación Forestal de Galicia, Consellería do Medio Rural da

Xunta de Galicia - Dirección Xeral de Montes e Industrias Fo-

restais, Instituto Enerxético de Galicia, Confederación de Fores-

talistas do País Vasco, Centre Tecnològic Forestal de Catalunya,

Forestis-Associaçâo Florestal de Portugal, Centro da Biomassa

para a Energia, Union des Syndicats de Sylviculteurs d’Aquitai-

ne e Centre Régional de la Propriété Forestière d’Aquitaine.

CONCLUSIÓNS
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A partir del 2005, año en el que
se inicia el proyecto de coope-
ración Enersilva, se ha desarro-
llado en las seis regiones invo-
lucradas -Aquitania, Cataluña,
Centro de Portugal, Galicia,
Norte de Portugal y País Vasco-
una intensa actividad de for-
mación y de divulgación diri-
gida principalmente a selvi-
cultores y a expertos relacio-
nados con la gestión forestal y
con la generación de energía.
Del conjunto de esta actividad
destaca el seminario interna-
cional celebrado en Oporto
dedicado a evaluar el trata-
miento de la biomasa forestal
en el nuevo Reglamento euro-
peo de Desarrollo Rural y el se-
minario internacional cele-
brado en Périgueux-Dordogne
en el que se estudió la aplica-
ción y el manejo de la biomasa
forestal como recurso energé-
tico en las redes de calor, en
especial en el mundo rural.
Cerrando el ciclo de esta acti-
vidad y en la fase final de eje-

cución del proyecto, se pre-
senta el 3º Seminario Interna-
cional Enersilva Biomasa fo-
restal primaria y electricidad
verde. El programa del semi-
nario es coherente con la iden-
tidad del Enersilva: la perspec-
tiva del propietario forestal se
contrasta con la de los empre-
sarios que van a operar en el
mercado y con la de los res-
ponsables de las administra-
ciones competentes, tratando
de articular un discurso enca-
minado a conseguir que el
aprovechamiento energético
del recurso revierta directa-
mente en una mejora de los
bosques del sur de Europa.
El contenido del programa re-
fleja con claridad la doble fina-
lidad con la que ha sido conce-
bido. Por un lado, dar a cono-
cer los principales hallazgos y
resultados de las diferentes
áreas en las que un equipo in-
ternacional de expertos ha tra-
bajado en red durante dos
años y medio. Por otro, mostrar

las posibilidades de la biomasa
forestal primaria como recurso
sostenible capaz de generar
energía eléctrica en centrales
de última generación y analizar
las condiciones técnicas, eco-
nómicas y políticas que pue-
den dar soporte al desarrollo
de este nuevo sector en el sur
de Europa. En este sentido, el
seminario se celebra en un
momento clave en el que la
Comisión Europea impulsa
con firmeza el sector de las re-
novables con nuevos y más
ambiciosos objetivos. Portugal
está resolviendo un concurso
para el establecimiento de tre-
ce plantas de producción de
electricidad a partir de bioma-
sa forestal, proceso que a me-
nor escala tiene también lugar
en el sur de Francia. En Galicia
han surgido importantes pro-
yectos e iniciativas, se ha pre-
sentado recientemente el plan
de aprovechamiento energéti-
co de la biomasa y, al igual que
en las demás comunidades au-

La AFG organiza el 
3º Seminario internacional Enersilva
Vigo, 8 de junio de 2007

Biomasa forestal primaria y
electricidad verde

El seminario se dedica a estudiar la organización de los propietarios
para rentabilizar el recurso y a analizar las posibilidades de la bio-
masa forestal de nuestros montes para producir electricidad verde.
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tónomas, se participa activa-
mente para lograr el estableci-
miento del nuevo marco nor-
mativo que regulará la produc-
ción de electricidad a partir de
energías renovables.
El seminario se integra en los
actos y eventos de la semana
de energías renovables que se
celebra en Vigo entre el 4 y el
10 de junio, coincidiendo con
el Congreso de energías renova-
bles y medio ambiente y con la
Feria internacional Enernova,
contribuyendo así a resaltar el
papel de Galicia como lugar de
referencia en la generación de
energías renovables.
Los socios del proyecto Ener-
silva agradecen el apoyo pres-
tado por todas las institucio-
nes participantes en el semi-
nario, muy especialmente a las
autoridades del programa In-
terreg III B Sudoe de la UE que
cofinancia el desarrollo del
proyecto ■ É fundamental conseguir valorizar a biomasa procedente de coidados silvícolas.

O proxecto FORSEE chega ao
seu fin e o día 23 de abril tivo
lugar na Escola Politécnica Su-
perior de Lugo a presentación
dos resultados en Galicia.
O obxectivo do proxecto era
avaliar os criterios e indicado-
res da xestión forestal sostible e
adaptalos á realidade dos mon-
tes galegos. No proxecto parti-
ciparon socios de Irlanda,
Francia (Aquitania e Midi Pyré-
nées), Portugal (Centro e Nor-
te) e España (Cataluña, País
Vasco, Navarra, Castilla-León,
Cantabria e Galicia).
A apertura da Xornada na que
se presentaron os resultados
correu a cargo do director da
Escola Politécnica Javier Bue-
no Lema, dando paso de se-

guido á presentación por par-
te de varios profesores dos re-
sultados dos criterios e indi-
cadores de xestión forestal
sostible avaliados dentro do
proxecto: fixación de carbono,
sanidade forestal, produción
forestal, biodiversidade, pro-
tección de solos e aspectos
socioeconómicos.
No acto tamén participou o xe-
rente da Unión de Silvicutores
do Sur de Europa, Óscar Ba-
rreiro Mouriz e mais o director
do Instituto Europeo do Bos-
que Cultivado, Chistophe Ora-
zio, esta última institución foi
a coordinadora do proxecto.
Ao longo da mañá tamén se
presentaron as liñas de inves-
tigación forestal que se están

levando a cabo na Escola Po-
litécnica de Lugo, e tamén se
fixo unha semblanza da si-
tuación da certificación en
Galicia a cargo do vicepresi-
dente da Asociación Galega
Promotora da Certificación
Forestal PEFC en Galicia, Ma-
nuel Marey Pérez ■

Presentación dos resultados 
do proxecto FORSEE en Galicia



Francisco Dans del Valle, 
director da AFG

Braulio Molina Martínez, 
director técnico da AFG

Conscientes desta situación, a
Xunta de Galicia vén de presen-
tar para a súa discusión polos
axentes involucrados o Plan
técnico de aproveitamento
enerxético da biomasa fores-
tal. O plan chega nun momen-
to estratéxico ante as expectati-
vas de inversión existentes en
Galicia e ante a inminente defi-
nición da política do Estado so-
bre enerxías renovables.
Na opinión da AFG, os obxec-
tivos do plan sobre a biomasa,
a descrición do contexto e os
instrumentos que inclúe son,
axeitados, así como a política
transversal de coordinación
entre as administracións fo-
restal e a enerxética, propo-
ñendo instrumentos de plani-
ficación articulados.
As liñas estratéxicas do plan
son apropiadas, aínda que en-
tre elas exista algún elemento

contraditorio. En particular,
entre a primeira e a cuarta liña
estratéxicas, das máis impor-
tantes, xa que van dirixidas a
planificar o desenvolvemento
do sector. A primeira delas im-
pulsa a realización de estudos
de avaliación do recurso, é di-
cir, recoñécese que é necesario
mellorar o grao de coñecemen-
to sobre as existencias e produ-
ción de biomasa nos montes
galegos. A segunda propón un
programa de aproveitamento
enerxético en sete áreas xeo-
gráficas estratéxicas onde, ba-
seándose nas posibilidades do
recurso, deberían ubicarse as
plantas de transformación. Pa-
rece pouco acertado propoñer
áreas estratéxicas sen ter ben
avaliado o recurso.
Estas liñas están directamente
vencelladas ás conclusións e re-
comendacións contidas no In-
forme potencial da biomasa fo-
restal en Galicia elaborado a fi-
nais do 2006 pola Consellería
do Medio Rural. Por iso, resulta
necesario repasar este docu-
mento.

O potencial da biomasa
forestal en Galicia
O Informe potencial da bioma-
sa forestal en Galicia presenta
como un dos seus principais
resultados, o mapa municipal
de localización dos puntos de
interese enerxético en Galicia.
Ao noso entender, este mapa
proporciona unha informa-
ción deficiente. Baséase nun
criterio impreciso: os conce-
llos de interese son os que pre-
sentan máis volume absoluto
de biomasa, en lugar do valor
relativo por superficie. Isto
provoca que os concellos se-
leccionados sexan en xeral os
máis extensos, non os que te-
ñen unha maior concentra-
ción do recurso. Así, aparecen
como concellos de gran inte-
rese enerxético: Vilalba, Santa
Comba, A Estrada, Tordoia,
Cotobade, etc., onde na reali-
dade existe pouca dispoñibili-
dade e concentración de bio-
masa forestal primaria.
O informe tamén inclúe un ma-
pa de descarte de zonas de inte-
rese baseado na existencia de
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Aproveitamento enerxético da biomasa
forestal en Galicia
A visión dos propietarios forestais

A entrada da biomasa forestal primaria nos mercados do sur de Eu-
ropa como un novo recurso enerxético é un feito incuestionable. En
todas as rexións de importancia forestal comézanse a dar os primei-
ros pasos na formación dun sector ata agora inexistente. Nos albores
deste proceso, Galicia, como primeira rexión forestal no conxunto es-
pañol, está tratando de sentar as bases de desenvolvemento deste
sector. Os propietarios forestais agrupados na Asociación Forestal de
Galicia levamos tempo traballando para que os silvicultores ocupe-
mos o papel protagonista que esixe a nosa condición de donos e pro-
dutores deste recurso.



centrais actuais de produción de
enerxía a partires de biomasa.
Ao noso entender este factor de
descarte non resulta axeitado xa
que estas centrais (o informe re-
fírese con exclusividade ás plan-
tas de coxeneración que funcio-
nan desde hai moitos anos nas
industrias de taboleiros e de
pasta para papel) consumen
principalmente biomasa fores-
tal secundaria, é dicir, residuos
da propia industria, que non se
debe confundir coa biomasa fo-
restal primaria procedente de
tratamentos silvícolas ou de res-
tos de cortas dos montes.
Por outro lado, aspectos deter-
minantes na mobilización do
recurso biomasa forestal pri-
maria non foron considerados
neste informe para a identifi-
cación das áreas de interese.
Na identificación das áreas es-
tratéxicas para a ubicación das
plantas de biomasa parecería
necesario contemplar:
❚ A intensidade da actividade

silvícola
❚ As posibilidades de desen-

volvemento de cultivos
enerxéticos

❚ A capacidade de organiza-
ción dos produtores

❚ As comunicacións e as ba-
rreiras físicas do territorio

❚ A existencia de empresas de
servizos forestais

❚ As dispoñibilidades de auga
❚ As infraestruturas de eva-

cuación eléctrica
❚ Os centros potenciais de

consumo de calor
O informe parece orientar todo
o consumo de biomasa forestal
a un destino de xeración de
electricidade, cando a produ-
ción de calor e auga quente po-
de e debe ser un dos obxectivos
claves do desenvolvemento do
sector dada a súa característica
de eficiencia enerxética, xeran-
do unha gran demanda de em-
prego local, aportando un gran
aforro nas economías locais e

diminuíndo a dependencia de
combustibles fósiles cunha re-
dución significativa da conta-
minación atmosférica.

Abastecemento de biomasa
A seguridade no abastece-
mento de biomasa forestal as
futuras plantas de transforma-
ción é, sen dúbida, un aspecto
clave na viabilidade dos pro-
xectos. As fórmulas e procede-
mentos de subministro deben,
en primeiro lugar, respectar a
libre competencia e a transpa-
rencia do mercado e garantir
os dereitos de información dos
produtores de biomasa. Ta-
mén é necesario considerar
que o subministro de biomasa
pode ser efectuado por opera-
dores distintos dos donos ou
dos promotores das plantas de
produción de enerxía.
A AFG considera que a garan-
tía do abastecemento das fu-
turas plantas, nas etapas ac-
tuais de promoción dos pro-
xectos, non depende da dispo-
ñibilidade de contratos cos
produtores de biomasa fores-
tal primaria, senón de planos
ou estratexias locais de abaste-
cemento adaptados ás condi-
cións dos montes, ás caracte-
rísticas e ao grao organizativo
dos propietarios forestais e ás
capacidades das empresas de
servizos que poden actuar.
Como se fai noutros países, os
proxectos de instalación das
novas plantas de biomasa fo-
restal primaria deberían inclu-
ír, como esixencia básica, o
deseño de estratexias locais
que permitan mobilizar o re-
curso, introducir métodos mo-
dernos de loxística e abaratar
os custos de aproveitamento e
manexo da biomasa. Máis aín-
da, esta estratexia debería
promover de xeito prioritario
o asociacionismo dos propie-
tarios forestais como vía para
lograr unidades viables de xes-

tión de biomasa e garantir no-
vas fontes de rendas para os
montes capaces de diminuír o
risco de incendio forestal.
Igualmente, os proxectos de-
ben apoiarse nunha estima-
ción rigorosa do recurso exis-
tente nos montes da área defi-
nida para o abastecemento da
planta.

Contratos de subministro
A AFG quere facer pública a
súa preocupación pola apari-
ción de diferentes axentes que
ofrecen aos propietarios fores-
tais contratos de subministro
sen que haxa aprobado nin-
gún proxecto de planta e a
cambio de promesas futuras
de limpeza do monte.
Non parece sensato que este
asunto se convirta nunha caza
compulsiva ou nunha loita en-
tre as empresas promotoras
para acadar canto antes os de-
reitos de superficie do aprovei-
tamento da biomasa que lle
permitan obter prioridade na
autorización administrativa da
instalación. Tampouco a Admi-
nistración debería fomentar
este xogo perigoso para o de-
senvolvemento da biomasa,
que acabaría por estender a
confusión entre os propietarios
forestais co risco de cometer
unha imprudencia irreversible
coa cesión precipitada dun re-
curso cada vez máis valorado.
Os contratos de subministro
non teñen sentido sen a exis-
tencia dun plan empresarial
previo, ben definido e xa anali-
zado e validado polas adminis-
tracións competentes, sen os
compromisos das empresas os
contratos son mera fantasía.
A xuízo da AFG, e así o fixemos
saber ás autoridades compe-
tentes, os contratos de submi-
nistro entre produtor e opera-
dor de biomasa deberían in-
cluír como mínimo a seguinte
información:
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❚ As características e tipo de
biomasa obxecto do contrato

❚ As unidades de medida da
biomasa e o procedemento
de control das cantidades
extraídas

❚ O prezo da biomasa e a for-
ma de establecelo (no mon-
te, no cargadoiro, no parque
da planta)

❚ Quen vai a facer os aprovei-
tamentos e baixo que pro-
cedementos, así como as
garantías de boas prácticas
silvícolas

❚ As cantidades mínimas a
aportar

❚ Prazo do compromiso e da-
tas de revisións do contrato

Queremos chamar a atención
e prevenir aos propietarios fo-
restais e ás comunidades de
montes porque ningún dos
modelos de contrato dos que
dispoñemos cumpren este
mínimos requisitos.

Conclusión
O Plan técnico de aproveita-
mento da biomasa forestal de
Galicia é un documento nece-

sario e oportuno, pero ao en-
tender da AFG debería dispo-
ñer dun texto e de datos obxec-
tivos e contrastados que fun-
damenten as decisións adop-
tadas, considerando moi espe-
cialmente que o recurso está
nas mans de milleiros de pro-
pietarios forestais e de comu-
nidades de montes veciñais.
Un dos seus obxectivos princi-
pais debería encamiñarse a
conseguir que o aproveita-
mento enerxético do recurso
revirta directamente na mello-
ra dos bosques galegos, asegu-
rando unha nova fonte de ren-
das que poida facer posible a
diminución do risco de incen-
dios e a sostibilidade dos
montes.
En particular, a AFG considera
que o Plan debería ser revisa-
do incorporando ou contem-
plando os seguintes aspectos
determinantes:
❚ Unha mellor aproximación

ás posibilidades reais de xe-
ración de biomasa forestal
en Galicia, diferenciando a
orixe da biomasa forestal,

primaria e secundaria, así
como os seus circuítos, ac-
tuais e futuros e aportando
unha mellor precisión nos
datos.

❚ As características e peculia-
ridades das solicitudes de
instalacións de plantas e
instalacións e as diferentes
tecnoloxías presentadas po-
lo sector privado.

❚ A adaptación á nova norma-
tiva estatal sobre a produ-
ción eléctrica a partir de
enerxías renovables.

❚ A especificade galega do re-
curso biomasa forestal pri-
maria cuxa mobilización
depende da iniciativa de
miles de propietarios fores-
tais, particulares e montes
veciñais en man común, e
só unha pequena parte de-
pende da iniciativa da ad-
ministración galega.

❚ Os requirimentos das tec-
noloxías actuais que poden
valorizar o recurso.

❚ A posibilidade de utiliza-
ción de cultivos forestais
enerxéticos ■
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Esta primavera a AFG puxo en marcha un novo
servizo de atención a socios que consiste na re-
alización de visitas técnicas aos montes daque-
las zonas onde un grupo de asociados estén in-
teresados en que un experto técnico da AFG vi-
site os seus montes. As visitas servirán para po-
der atender demandas comúns entre propieta-
rios dunha determinada área ou comarca.

Todos aqueles socios que estén interesados en
organizar unha destas visitas técnicas na súa zo-
na poden poñerse en contacto coa oficina da
AFG máis próxima. Asemade, aqueles socios
que queiran acompañar aos técnicos nalgunha
destas visitas poderán facelo chamando previa-
mente ás nosas oficinas para elixir o percorrido
que máis se axeite aos seus intereses.

Visitas técnicas 
aos socios AFG

Visita a Campolongo (Negreira)
O 15 de marzo o presidente da AFG realizou un-
ha visita aos montes da parroquia de Campo-
longo en Negreira para comprobar in situ o es-
tado das masas de Eucalyptus globulus e Pinus
radiata. 
Acompañado por un grupo de socios da Asocia-
ción fíxose una xira polos montes da parroquia
na que se comprobou o mal estado das masas
de eucalipto, moi danadas polo ataque do go-
niptero e moi defoliadas.
A parroquia de Campolongo é limítrofe cos con-
cellos de Mazaricos e a Serra de Outes nunha zo-
na alta, venteada e fría, con moita superficie de-
dicada á gandeiría.
Nas plantacións de piñeiro insigne observáron-
se sobre todo defectos de silvicultura e efectos
de terreos pouco axeitados para o seu cultivo.

O paso seguinte a dar é o inventario das parcelas
que se van cortar de eucalipto para intentar facer
unha venda conxunta da madeira. A continua-
ción repoboaranse de novo as fincas con outra
especie que posiblemente sexa Pinus pinaster.

Visita cos socios aos montes de Campolongo (Negreira).



Visita cos socios aos montes de Seguín (Pantón).
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O 2 de abril o presidente da AFG fixo unha visita
polos montes dos socios nos  concellos de
Chantada, Monforte e Pantón que o desexaron.
Ao longo da xornada visitáronse varias parcelas
nas que se observaron diferentes problemas que
afectan neste momento as repoboacións dos so-
cios da AFG.
Apareceron defectos nas plantacións novas de
frondosas en antigos terreos agrícolas debido a
unha mala instalación da planta e ataques de
roedores nas raices e pés delas. Nos últimos
meses aumentaron as consultas sobre os devas-
tadores efectos das trilladeiras neste tipo de te-
rreos, a herba abondosa facilita o labor dos roe-
dores. Para evitar ou, polo menos reducir estes
ataques, convén ter o contorno da planta limpo
de herba e se o ataque é moi forte teriamos que
chegar a colocar trampas e facer tratamentos. 

Defectos nas podas de Pinus radiata
Nestas plantacións atopámonos con podas tar-
días e fóra da época axeitada. O descoñecemen-
to do momento idóneo para levar a cabo as po-
das das plantacións forestais, así como a falta da
técnica apropiada está depreciando moitas das

repoboacións feitas nos últimos anos, botando a
perder a calidade da madeira.

Espallamento do cancro do castiñeiro
As desfeitas que está ocasionando o fungo
Cryphonectria parasitica nos soutos de castiñei-
ro, está ocasionando perdas económicas de
gran magnitude. En Pantón visitamos dúas par-
celas de entre 16 e 19 anos, totalmente destroza-
das polo cancro, a maior parte deles causados
nas feridas de poda e nas gallas das partes altas.

Visita a socios da comarca de
Chantada, Monforte e Pantón

Repoboación dunha antiga pradeira con carballo americano
moi atacado por trilladeiras en Chantada.



sa
n

id
a

d
e

 fo
re

sta
l

27maio 2007 |

O cancro do castiñeiro é unha doenza produci-
da polo fungo Cryphonectria parasitica; este
fungo entra na árbore polas feridas, chegando a
secala despois de producir cancros na casca
que son doados de identificar pola súa tonali-
dade bermella. As árbores afectadas volven re-
bentar por debaixo do cancro, pero os rebentos
novos herdan a enfermidade. 
O feito de que este fungo entre polas feridas das
árbores fai que debamos ter coidados extremos
nas tarefas de poda, procurando cortar as pólas
cando aínda teñen pouco diámetro e facelo
cando a árbore comeza a botar a folla. Neste
momento os cortes pechan máis rápido xa que
se manteñen abertos e expostos á infección o
menor tempo posible.
Tamén se deben evitar golpes nos pés produci-
dos pola maquinaria ou rascaduras de animais.
De aí que sexa tan importante non achegar os
apeiros ás plantas e poñer tubos protectores
para evitar o rozamento dos animais.
Debido a este problema, é fundamental tratar
as feridas con pasta cicatrizante (se leva tamén
funxicida moito mellor) inmediatamente des-
pois do corte, e desinfectar ben as ferramentas
de poda con formol ao pasar dunha árbore pa-
ra a outra. 
Inda procedendo coidadosamente e seguindo
estas instrucións a infección dunha planta a
outra é moi doada, o vento, os paxaros, os cor-
nos dos animais... transportan facilmente as es-
poras do fungo, sendo practicamente imposi-
ble evitar o contaxio, por iso é moi importante

que cando apareza unha árbore afectada nunha
parcela o mellor e cortala polo pé e sacar os
seus restos para queimar fóra dela.
De momento, agás as medidas profilácticas que
se indican, non hai medio de loita eficaz contra
este fungo pero algúns clons de planta híbrida
resistente ao mal da tinta teñen un bo compor-
tamento contra esta doenza.
En vista da importancia do mal, e de que algúns
socios están moi interesados no tema, a AFG
ten previsto facer unha xornada no mes de ou-
tubro con todos aqueles socios interesados, na
que poñamos en claro as deficiencias nos trata-
mentos silvícolas que requiren os soutos de
castiñeiro para evitar, dentro do posible, que
se produzan este tipo de problemas ■

O cancro do castiñeiro

Pé de castiñeiro moi atacado por Cryphonectria parasitica
(cancro).
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Francisco J. Fernández de Ana Magán
Investigador–xefe da sección de Fitopatoloxía 

do CIFA de Lourizán

Ascensión Castro Batán
Enxeñeira de montes

O piñeiro bravo (Pinus pinaster) ademais de ser
a especie forestal maiormente empregada en
Galicia é tamén a que mellor se comporta des-
de o punto de vista sanitario.
Ainda así, como en moitos outros cultivos fo-
restais, cada día xurden novos problemas sani-
tarios maiormente vencellados ás plantacións
intensivas.
Unha destas novas doenzas, coñecida como a
“ferruxe do piñeiro”, é causada polo fungo En-
docronartium pini Pers. (Peridermium pini
Pers.) detectada recentemente nun predio de
Lalín onde o tipo de dano e a intensidade do
ataque é merecente dunha análise pormenori-
zada por mor de que pode chegar a ser máis
abondosa e perigosa no futuro.

Síntomas e danos
As ferruxes son doenzas provocadas por unha
ampla variedade de fungos que atacan as espe-
cies forestais, agrícolas e mesmo ornamentais.
A propagación destes fungos faise por medio
das súas esporas, que, en contacto coa superfi-
cie dunha nova árbore, xermolan e orixinan o
micelio do fungo que penetra e infecta a planta
provocando os danos.
Estes patóxenos desenvólvense a traverso dun
complicado ciclo, que pode chegar a ser de va-
rios anos e diferentes plantas.
As ferruxes, no caso deste piñeiro, poden produ-
cir lesións nas agullas, nas pólas ou no tronco.
No caso de que o cancro apareza no pé da plan-
ta, prodúcese unha perda de resina e pódense
apreciar as frutificacións do fungo por riba da
ferida. Os cancros chegan a facer o anelamento
do tronco e un golpe de vento fai que a planta
rache por ese punto e caia ou seque e siga man-
téndose en pé.

A parcela na que se detectou este ataque pre-
senta ao redor dun 10% da planta afectada.

Control
Para o seu control aconséllase a corta e elimi-
nación dos pés infectados queimándoos fóra da
parcela.
É preciso seguir o espallamento desta doenza, a
súa presenza noutras plantacións e a intensida-
de do ataque. Polo de agora, ademais da súa
aparición en Lalín, tamén se observou aillada-
mente noutros puntos da xeografía galega ■

A ferruxe do piñeiro, 
un novo dano nas plantacións de
Pinus pinaster

Vista xeral da parcela de Lalín na que se detectou a ferruxe
do piñeiro.

Ataque de Endocronartium pini no tronco.
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O 18 de abril reuniuse en Santiago o Consello
Forestal de Galicia no que están representadas
todas as organizacións do sector forestal galego.
O presidente da AFG participou nesta xuntanza
intervindo na mesma para deixar constancia
en relación co Plan de Intervención, que cando
se produza un lume nunha área se lle comuni-
que ao grupo de apoio veciñal coa a maior pre-
mura posible. Ademais o presidente presentou
ao Consello catro puntos fundamentais aos
que AFG considera que a política forestal debe-
ría prestar maior atención:
❚ Defensa da propiedade forestal privada tanto

nos montes comunais como particulares. A
Administración debe velar pola integridade
dos montes veciñais en man común, que nal-
gúns casos comezan a perigar abasallados
pola presión urbanística. Fixo fincapé no ca-
so dos montes de Pinzás (Tomiño) onde un-
ha empresa tenta comprar 400 ha para insta-
lar un campo de golf, un hotel e vivendas coa
conivencia dos veciños e do concello.

❚ O estado sanitario das masas forestais gale-
gas foi outro dos temas que o presidente
destacou como un dos problemas que máis
lles preocupan aos propietarios forestais

galegos; pragas como o goniptero e a
Mycosphaerella no eucalipto, a banda ber-
mella en Pinus radiata, o cancro do casti-
ñeiro e a Armillaria, son algúns dos males
que na actualidade están provocando per-
das económicas moi grandes nos bosques
galegos.

❚ Outro aspecto reseñado moi relacionado co
anterior é a necesidade de potenciar a in-
vestigación en temas forestais que ofrezan
solucións para algúns dos problemas que
hoxe en día ten o monte en Galicia. A me-
llora xenética das especies máis emprega-
das, a procura de solución para algunha das
doenzas e a difusión dos resultados dos es-
tudos entre os silvicultores, foron expostas
como reivindicacións dos silvicultores aso-
ciados á Asociación Forestal de Galicia.

❚ Por último, o presidente pediu que se acur-
tase o período de realización do Inventario
Forestal que na actualidade ten unha pe-
riodicidade de 10 anos. Dadas as caracte-
rísticas do monte galego parecería axeitado
realizalo cada 3 ou 5 anos.

As propostas tiveron unha acollida favorable,
quedan por ver os seus efectos.

Reunión do Consello Forestal de Galicia
A AFG plantexou varios temas de gran interese para
os propietarios forestais galegos

Mycosphaerella está atacando fortemente as masas de eucalipto.
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Na vindeira xuntanza do Grupo Consultivo
Bosques e Cortiza da Unión Europea, na que
participa o director da AFG en representación
de CEPF-COSE, a Unión de Silvicultores do
Sur de Europa presentará unha proposta para
que se establezan medidas efectivas para a
prevención contra os incendios forestais e pa-
ra a protección dos bosques contra os danos
derivados das catátrofes naturais.
Ante as predicións de cambio climático, parece
confirmarse un ciclo de veráns quentes cun au-
mento xeralizado da seca estival en Europa, a
USSE considera que a protección dos montes
contra os incendios forestais é hoxe en día unha
cuestión de interese xeral e estratéxica. Nos últi-
mos anos produciuse unha merma das medi-
das de prevención de riscos forestais en todos
os estados membros da UE,  acompañada dun
aumento constante de catástrofes forestais:
vendavais, doenzas graves nos bosques, morte
do arborado por seca e sobre todo de incendios.

Tendo en conta o papel fundamental dos
montes para limitar o proceso de cambio cli-
mático a USSE reclama:
❚ O restablecemento dunha partida orzamen-

taria autónoma nos programas europeos
destinada a dotar e manter nos bosques pri-
vados as infraestruturas de defensa, os traba-
llos dos silvicultores para a prevención dos
lumes e as organizacións de defensa contra
os incendios forestais.

❚ A consulta previa do Grupo Consultivo Bos-
que e Cortiza de toda iniciativa no ámbito
das catástrofes forestais e dos incendios en
particular.

❚ A reforma do papel do Fondo de Solidarida-
de da Unión Europea para que as axudas pa-
ra paliar os danos nos bosques poidan che-
gar de forma directa aos propietarios fores-
tais e para facelo operativo diminuíndo as
severas condicións actuais de acceso o Fon-
do de Solidaridade.

USSE propón medidas europea 
contra as catástrofes forestais

Recta final para a certificación
rexional PEFC en Galicia
Ao longo do ano 2007 vaise implantar en Gali-
cia a certificación rexional PEFC da xestión fo-
restal sostible, na que poderán participar to-
dos aqueles propietarios de montes, particu-
lares e comunidades veciñais, que xestionen o
seu monte de maneira sostible e desexen ad-
herirse ao sistema. A certificación rexional xa
está operativa nas comunidades autónomas
de Cataluña, País Vasco e Castela-León.
O certificado PEFC, vai ser único para Galicia e
será custodiado pola Entidade Galega Solicitan-
te da Certificación Forestal Rexional PEFC, da
que a AFG forma parte da xunta directiva. A
posta en marcha do procedemento está na súa
recta final despois de varios anos de prepara-
ción dos documentos necesarios para o funcio-
namento do sistema. O proceso culmina coa
solicitude do certificado ante unha entidade de
certificación, que, unha vez pasado o trámite de
auditoría, permitirá obter o certificado rexional.

Hai xa tempo que temos a posibilidade de
conseguir a certificación de carácter indivi-
dual, da que xa hai 115.615 ha certificadas, pe-
ro este novo sistema, o certificado PEFC rexio-
nal, abarata considerablemente a obtención
deste recoñecemento de calidade que poderá
empregarse despois na venda de madeira. En
Galicia temos montes de gran produtividade e
cunha xestión acorde en xeral cos criterios de
sostibilidade que establece a norma, polo que
moitos dos propietarios galegos poderán cer-
tificar os seus montes e poderán vender ma-
deira certificada que competirá en boas con-
dicións coa madeira certificada que se impor-
ta doutras rexións ou países.
Todos aqueles socios da AFG que estean inte-
resados en certificar os seus montes co selo de
certificación forestal sostible PEFC poden po-
ñerse en contacto coas nosas oficinas para in-
formalos do procedemento.
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Lei da Rede de Parques Nacionais
O mércores 4 de abril publicouse a Lei 5/2007, de 3 de abril, da Rede de Parques Nacionais. Esta lei ten por obxec-
to establecer o réxime xurídico básico da Rede de Parques Nacionais, cuxos obxectivos se declaran de interese xeral
do Estado.

BOLETÍN OFICIAL DO ESTADO

Axudas para a prevención e defensa contra os
incendios forestais para CMVMC
O mércores 7 de marzo publicouse a Orde do 1 de
marzo de 2007 pola que se establecen axudas para a
prevención e defensa contra os incendios forestais en
montes veciñais en man común.

Axudas para a mellora do hábitat da perdiz rubia
O martes 27 de marzo publicouse a Orde do 8 de
marzo de 2007 pola que se establecen as bases regu-
ladoras e se convocan para o ano 2007 axudas para a
mellora do hábitat da perdiz rubia (Alectoris rufa) apli-
cable aos terreos cinexéticos.

Axudas á apicultura
O mércores 28 de marzo publicouse a Orde do 22 de
marzo de 2007 pola que se establece o réxime de axu-
das á apicultura e se convocan para o ano 2007.

Épocas hábiles para a caza durante a tempada
2007-2008
O mércores 4 de abril publicouse a Orde do 29 de
marzo de 2007 pola que se determinan as épocas hábi-
les de caza durante a tempada 2007-2008.
Queda establecido, salvo excepcións, o período hábil
para a caza o comprendido entre os días 21 de outubro
de 2007 e o 6 de xaneiro de 2008, ambos inclusive.
O venres 20 de abril publicouse unha corrección de
erros a esta orde.

Lei de prevención e defensa contra os incendios
forestais
O martes 17 de abril publicouse a Lei 3/2007, do 9 de
abril, de prevención e defensa contra os incendios
forestais. Esta lei ten por obxecto defender os montes
ou terreos forestais fronte aos incendios e protexer as
persoas e os bens por eles afectados, promovendo a
adopción dunha política activa de prevención coordi-
nada de todas as administracións públicas de acordo
coa lexislación galega en materia de emerxencias.

Catálogo galego de árbores senlleiras
O martes 17 de abril publicouse o Decreto 67/2007, do
22 de marzo, polo que se regula o Catálogo galego de
árbores senlleiras. Este decreto ten por obxecto aprobar
o Catálogo galego de árbores senlleiras, regular o pro-
cedemento para a inclusión destas árbores e forma-
cións singulares no dito catálogo, así como establecer
o réxime xurídico básico para as árbores e formacións
que se inclúen nel.

Delimitación e determinación de materiais de
base para varias especies
O venres 20 de abril publicouse a Orde do 16 de abril
de 2007 pola que se aproba a delimitación e a deter-
minación dos materiais de base para a produción de
materiais forestais de reprodución de Acer pseudopla-
tanus L., Fraxinus excelsior L., Pinus sylvestris L.,
Pseudotsuga menziesii Franco, Prunus avium L., Pinus
pinaster Ait., e híbridos artificiais de Castanea spp. no
territorio da Comunidade Autónoma de Galicia.

Zonas de especial risco de incendios forestais
O martes 24 de abril publicouse a Orde do 18 de abril do
2007 pola que se zonifica o territorio con base no risco
espacial de incendio forestal. Con esta orde queda dero-
gada a Orde do 12 de xullo de 2005 pola que se decla-
raban as zonas de especial risco de incendios forestais.

Catálogo galego de especies ameazadas
O 9 de maio publicouse o Decreto 88/2007 do 19 de
abril, polo que se regula o Catálogo galego de especies
ameazadas. Este decreto ten por obxecto a regulación
do Catálogo galego de especies ameazadas, creado pola
Lei 9/2001, do 21 de agosto, de conservación da natu-
reza, así como o desenvolvemento das previsións sobre
o catálogo contidas nesta lei. A finalidade é evitar a
perda da diversidade biolóxica en todas as súas formas,
xa sexa xenética xa sexa de individuos ou de especie.

Axudas para a plantación de frondosas
O martes 15 de maio publicouse a Orde do 9 de maio
de 2007 pola que se establecen as bases e se convocan
para o ano 2007 as axudas para o fomento das fron-
dosas caducifolias. Con ela financiarase a plantación de
frondosas caducifolias mediante a súa plantación, o
aumento da súa densidade onde xa existan ou ben
polo cambio de especie forestal en masas de eucalipto
e/ou acacias (Acacia sp.) en mal estado vexetativo ou
sen porvir por mor de pragas, enfermidades, danos de
xeada ou estación inadecuada onde exista unha masa
secundaria de frondosas caducifolias. Máis información
nas oficinas da AFG.

Axudas para a renovación de maquinaria
O martes 15 de maio publicouse a Orde do 10 de maio
de 2007 pola que se establecen as bases reguladoras de
concesión de axudas en réxime de concorrencia competi-
tiva para a renovación do parque de maquinaria agrícola
da Comunidade Autónoma de Galicia e se convocan para
o ano 2007.

DIARIO OFICIAL DE GALICIA
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participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión co Secretario General de Energía en Valla-
dolid. Asistiu Fernando Molina Martínez (13 de febreiro).

Reunión con representantes da Secretaría General
de Energía en Madrid. Asistiu Fernando Molina
Martínez (15 de febreiro).

Reunión do grupo de traballo PEFC-Galicia en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (21 de febreiro).

Reunión coa Asociación de Produtores de Enerxías
Renovables (APPA) sobre o tratamento da biomasa
forestal primaria no Real Decreto de enerxías renova-
bles en Madrid. Asistiu Fernando Molina Martínez (21
de febreiro).

Reunión da Xunta de Goberno AFG en Santiago (23
de febreiro).

Sinatura do convenio de colaboración entre a
Consellería do Medio Rural e a Consellería de
Innovación e Industria para o aproveitamento enerxéti-
co da biomasa forestal residual en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (26 de febreiro).

Reunión do proxecto Forsee en Lugo. Asistiu
Francisco Dans (27 de febreiro).

Reunión da Mesa da Madeira de Galicia en
Santiago. Asistiu Francisco Fernández de Ana (28 de
febreiro).

Congreso Bioenergía 2007. Tecnologías y oportu-
nidades de negocio en Madrid. Asistiu como ponen-
te Francisco Dans (1 de marzo).

Reunión do grupo de traballo PEFC-Galicia en
Santiago. Asistitu Braulio Molina (5 de marzo).

Reunión entre a AFG, a Organización Galega de
Montes Veciñais e Roberto I. Fernández López
sobre fiscalidade de montes veciñais en Ourense.
Asistiron Francisco Fernández de Ana e Daniel
Rodríguez (6 de marzo).

Entrevista co director e subdirector xeral de
Montes e Industrias Forestais en Santiago. Asistiu
Francisco Dans (8 de marzo).

Seminario “A biomassa florestal como oportuni-
dade para a valorização da floresta privada” orga-
nizada por Forestis en Porto. Participou Francisco Dans
(8 de marzo).

Reunión con Forestis sobre o proxecto Enersilva
en Porto. Asistiu Francisco Dans (9 de marzo).

Xornadas sobre control da erosión e restauración
das zonas queimadas organizadas pola Consellería
do Medio Rural e o CIFA de Lourizán en Lourizán.
Asistiu Manuel Pazos (9 de marzo).

Reunión coa APPA sobre as primas e tratamento
da biomasa no Real Decreto de enerxías renovables en
Madrid. Asistiu Fernando Molina Martínez (9 de marzo).

Reunión cos socios da AFG de Campolongo
(Negreira) en Campolongo. Asistiron Francisco
Fernández de Ana e Cristina Verde (15 de marzo).

5ª Asemblea Xeral Ordinaria da Entidade solici-
tante da certificación rexional PEFC en Galicia en
Santiago. Asistiu Braulio Molina (19 de marzo).

Reunión co director xeral de Montes e Industrias
Forestais en Santiago. Asistiron Francisco Dans e
Fernando Molina Martínez (19 de marzo).

Xornadas sobre medio ambiente “Outro mundo é
necesario” organizado por CAES en Ourense. Asistiu
como ponente Julio Ruiz (20 de marzo).

Gravación do programa da TVG “O Agro” sobre sil-
vicultura de coníferas no Valadouro. Participou
Francisco Dans (21 de marzo).

Reunión coas CMVMC socias da AFG de Padrón e
Rois en Rois. Asistiron Daniel Rodríguez e Braulio
Molina (22 de marzo).

Mesa redonda “O monte galego” na Feira Forestal
“Foresgal” en Lugo. Participou Antonio Rigueiro (23
de marzo).

Sesión de debate “Aspectos económicos e sociais
dos incendios forestais” organizada polo Consello da
Cultura Galega en Santiago. Participou Francisco
Magán (23 de marzo).

Reunión do Comité Asesor do Congreso Enerxías
Renovables en Vigo. Asistiu Francisco Dans (23 de marzo).

Xornada “O lume, unha ollada diferente” organi-
zada polo Club Cultural Valle Inclán en Lugo. Participou
como ponente Francisco Dans (27 de marzo).

Reunión sobre o Congreso de montes veciñais en
man común en Santiago. Asistiu Francisco Fernández
de Ana (28 de marzo).

Reunión sobre agrupacións de defensa contra
incendios forestais en Santiago. Asistiron Francisco
Dans, José Luis Campos e José Luis Corral (9 de abril).

Gravación do programa da TVG “O Agro” sobre sil-
vicultura de frondosas en Lalín. Participou Braulio
Molina (21 de marzo).

Reunión con socios da AFG en Chantada, Monforte
de Lemos e Pantón. Asistiron Francisco Fernández de
Ana e Cristina Verde (12 de abril).

Reunión do Grupo Consultivo Bosques e Cortiza
da UE en Bruxelas. Asistiu en representación de COSE
Francisco Dans (13 de abril).

Reunión con representantes de Mapfre seguros en
Lugo. Asistiu Francisco Dans (17 de abril).

Xornada de Traballo sobre o Plan Técnico de
Aproveitamento Enerxético da Biomasa Forestal
organizadas pola Dirección Xeral de Industria, Enerxía e
Minas en Santiago asistiron Francisco Fernández de
Ana e Braulio Molina (13 de abril).

Reunión da Comisión Permanente de COSE en
Madrid. Asistiu Francisco Dans (18 de abril).

Reunión do Consello Forestal de Galicia en Santiago.
Asistiu Francisco Fernández de Ana (18 de abril).

Seminario “Gestión forestal y desarrollo” organiza-
do por COSE en Madrid. Participou como ponente
Francisco Dans (19 de abril).

Xornada de presentación dos resultados do pro-
xecto Forsee en Lugo. Asistiron Francisco Fernández de
Ana, Francisco Dans e Araceli Carballeira (23 de abril).
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cursos, congresos, seminarios e feiras forestais

7-9 de xuño de 2007
ENERNOVA, Feira Internacional das Enerxías
Alternativas e Medio Ambiente. Vigo
Organiza: Caixanova e Consellería de Innovación e
Industria. 
Máis información: Tel.: 986 442 214, Fax: 986 229 160,

info@feriaenernova.com e www.feriaenernova.com

8 de xuño de 2007
3º Seminario Internacional Enersilva “Biomasa
forestal e electricidade verde”. Vigo
Organiza: Asociación Forestal de Galicia – Proxecto
Enersilva
Máis información: Tel.: 981 564 011, Fax: 981 563 379,

asforgal@iies.es e www.enersilva.org

13-17 de xuño de 2007
XXX Feira Internacional Semana Verde de Galicia.
Silleda, Pontevedra
Organiza: Feira Internacional de Galicia
Máis información: Tel.: 986 577 000,

www.feira-galicia.com e semanaverde@feiragalicia.com

21-23 de xuño de 2007
Feira forestal ASTURFORESTA. Tineo, Asturias
Organiza: Concello de Tineo e Goberno do Principado
de Asturias
Máis información: Tel.: 985 801 976, Fax: 985 801 694,

asturforesta@asturforesta.com e www.asturforesta.com

25-28 de setembro de 2007
2º Congreso Forestal Catalán. Tarragona
Organiza: Centro Tecnolóxico Forestal de Cataluña
Máis información: Tel.: 973 481 752, Fax: 973 481 392,

www.congresoforestalcatala.cat e

secretaria@congresoforestalcatala.cat

25-27 de outubro de 2007
Expobioenergía- 2ª Feira internacional de
bioenerxía. Valladolid
Organiza: Avebiom e Cesefor
Máis información: Tel.: 975 239 670, Fax: 975 239 677,

info@expobioenergia.com e www.expobioenergia.com

participación da AFG en actos de interese forestal
Reunión con representantes de Agroseguro en
Santiago. Asistiu Francisco Dans (7 de maio).

Xornadas de xestión de biomasa en Oviedo organi-
zadas polo Principado de Asturias. Asistiu como ponen-
te Julio Ruiz (8 e 9 de maio).

Presentación da Plataforma Tecnolóxica Galega de
Enerxía en Santiago. Asistiu Francisco Dans (9 de maio).

Xornadas sobre alternativas para un desenvolve-
mento sostible en Lugo. Participou como ponente
Araceli Carballeira (10 de maio).

Reunión sobre certificación rexional PEFC cun
grupo de expertos forestais de Portugal en Santiago.
Asistiu Braulio Molina (10 de maio).

I Congreso internacional da enerxía e medio ambien-
te en Ferrol. Asistiu José Luis Corral (10 e 11 de maio).

Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago
(11 de maio).

Xornadas sobre alternativas para un desenvolve-
mento sostible en Lugo. Participou como ponente
Antonio Rigueiro (11 de maio).

Reunión con membros da Consellería de Industria
e Innovación sobre o proxecto Mader en Santiago.
Asistiu Braulio Molina e Cristina Verde (14 de maio).

Conferencia sobre o monte como fonte de enerxía
dentro do programa da Consellería de Educación
“Polo monte” no CPI do Feal (Narón). Impartiu a con-
ferencia Enrique García (22 de maio).

Conferencia sobre o monte como fonte de enerxía
dentro do programa da Consellería de Educación
“Polo monte” no IES Terra de Trasancos (Narón).
Impartiu a conferencia Enrique García (23 de maio).

SESFOR
(ollo! No último número volveu a
ir o teléfono antigo de Sesfor que
xa se cambiara) o verdadeiro é

981 886 442
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Manuel Pazos Lamoso
Xerente da unidade de comecialización

de madeira de SELGA

En Portugal acábase de publi-
car o 5º inventario forestal rea-
lizado no período 2005-2006
onde se analizan as existen-
cias de madeira nos montes
lusos. Comparando os datos
co inventario realizado dez
anos atrás, os resultados amo-
san un claro descenso das
existencias de madeira en pé.
A superficie de piñeiro maríti-
mo (Pinus pinaster) descendeu
un 27%, pasando de 976.100 ha
a 710.600 ha. Este alarmante
descenso é debido a dous fac-
tores: aos lumes ocorridos nos
últimos anos e á faixa de con-
tención que obriga a cortar to-
dos os piñeiros nunha banda
de 5 km de ancho para limitar a
expansión do nemátodo da
madeira de piñeiro (Bursaphe-
lenchus xylophilus). Isto provo-
cou un descenso do volume
con casca de madeira en pé de
67 millóns de m3.
A superficie de eucalipto (Eu-
calyptus globulus) descendeu
a penas un 4% pasando de
672.100 ha a 646.700 ha. Este
descenso é menos notable po-
la capacidade que ten o euca-
lipto de agromar tras o lume
forestal. Sen embargo, o volu-
me en pé descendeu en 41 mi-
llóns de m3, o que supón prac-
ticamente o volume de madei-
ra de eucalipto que se corta en
Galicia en 10 anos.
Esta situación está afectando á
industria portuguesa que te-
me que no futuro se produza
un descenso nas existencias

de madeira, que cubriría tan
só o 45% das súas necesidades. 
É neste marco no que se sitúa
a actual situación de vendas
de madeira queimada en Gali-
cia durante o 2006, principal-
mente de eucalipto, onde un-
ha parte considerable da mes-
ma foi adquirida por empresas
portuguesas.
Máis preocupante é, se cabe, o
futuro da industria do aserrío,
caracterizada polo seu escaso

dimensionamento e o seu ca-
rácter familiar, onde a falla de
materia prima, piñeiro maríti-
mo fundamentalmente, pode
acelerar a diminución do nú-
mero de serradoiros.
Debemos ter boa conta en Ga-
licia dos nosos montes para
evitar no futuro situacións tan
preocupantes para o noso me-
dio ambiente e a nosa econo-
mía como a que está a suceder
en Portugal ■

Alerta en Portugal polo descenso das
existencias de madeira en pé nos
últimos anos

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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PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

€/m3

PRECIOS ORIENTATIVOS
DE LA MADERA GALLEGA

mayo 2007

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 47 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 54 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 45 €/m3 c/c

(según usos) 85-185 €/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 54 €/m3 c/c
ø superior a 30 cm 62 €/m3 c/c

ø superior a 35 cm 55 €/m3 c/c

Sierra (según usos) 50-95 €/m3 c/c
Leña 36-39 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA
1

EUCALIPTO EUCALIPTO

CASTAÑO ROBLE

PINO GALLEGO Y PINO RADIATA PINO GALLEGO Y PINO RADIATA

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero 24 €/m3 c/c

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

Destino tablero (> 8 cm) 28 €/m3 c/c
Destino tablero (< 8 cm) 22 €/m3 c/c

Precios de la madera de cualquier calidad, incluyendo raberones,
piezas torcidas o secas, ramas, etc. No se suele fijar diámetro mínimo.
Destino tablero 33 €/m3 c/c

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

Destino tablero 37 €/m3 c/c

MADERA PARA ASTILLAR

EUCALIPTO EUCALIPTO

PINO GALLEGO PINO GALLEGO

Precios rolla limpia de nudos, derecha, sin azular y con diámetros en
punta delgada mayores de 35 cm para desenrollo y mayores de 55
cm para chapa
Desenrollo 68 €/m3 c/c
Chapa plana 110 €/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 55 cm para
chapa
Desenrollo 77 €/m3 c/c
Chapa plana 120 €/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

2






