
CADERNO TÉCNICO 

MONTES DE CONÍFERAS

Rendemento económico da produción de madeira en Galicia [ marzo 2020 ]





ÍNDICE

1.  Introdución ............................................................................................................................  5

2.  Metodoloxía .........................................................................................................................  7

3. Estudo de prezos ................................................................................................................  9

3.1. Traballos de repoboación e silvicultura ................................................................................  9
3.2. Prezos da madeira ................................................................................................................  10

4. Modelos silvícolas seleccionados ..........................................................................  13

5. Rendemento económico segundo modelo silvícola .......................................  17

Pinus pinaster de rexeneración natural. Madeira para serra e chapa (PP2rn) ...........................  18

Pinus pinaster de repoboación a marco 4x2 m. Madeira para serra e chapa (PP2) ...................  19

Pinus pinaster de repoboación a marco 4x3 m. Madeira para serra e chapa (AFG-PP3) ...........  20

Pinus radiata de repoboación a marco 4x2 m. Madeira para serra e chapa (AFG-PR2) .............  21

Pinus radiata de repoboación a marco 4x3 m. Madeira para serra e chapa (AFG-PR3) .............  22

Pinus radiata de repoboación a marco 4x4 m. Madeira para serra e chapa (AFG-PR5) .............  23

Pinus sylvestris de repoboación a marco 3,5x2 m. Madeira para serra e chapa (PS1) ..............  24

Pseudotsuga menziesii a marco 4x3 m. Madeira para serra e chapa (AFG-PM2) ......................  25

6. Análise económica e conclusións ...........................................................................  27

Anexo

 Prezos de traballos de repoboación e silvicultura .......................................................................  31



4 



1. Introdución 5

Os investimentos nos montes de Galicia destinados á produción de madeira son obxecto de interese e 
atención por parte de potenciais investidores, de propietarios forestais e tamén por parte da industria 
madeireira que quere mellorar a cantidade e calidade dos recursos existentes nos montes.

En Galicia, a superficie arborada aumentou entre o terceiro inventario forestal e o cuarto inventario, e 
desde 2009 esta tendencia séguese mantendo. Sen embargo, se consideramos a situación particular 
dos montes de coníferas a tendencia non é a mesma no último decenio: as masas de piñeiro insigne (Pi-
nus radiata) das provincias da Coruña e Lugo están sendo substituídas por masas de eucalipto nitens. 
Pola súa banda, os montes de piñeiro do país (Pinus pinaster) nas provincias de Ourense e Pontevedra, 
veñen sendo afectadas por incendios de forma continuada e están sufrindo un grave retroceso, cunha 
forte diminución das repoboacións e da rexeneración natural desta especie. Todo isto fai pensar que, a 
medio prazo, producirase un forte descenso nas existencias de madeira de piñeiro e unha redución da 
posibilidade de corta de coníferas en Galicia.

Esta situación, moi preocupante para a industria que consume piñeiro, para os viveiristas produtores 
de planta, para as empresas de aproveitamentos e transformación micolóxica, vese agravada se se 
considera a importancia económica, social e ecolóxica dos montes de coníferas para os propietarios 
forestais, en especial para un elevado número de comunidades de montes veciñais que basean a súa 
economía actual e futura no aproveitamento de madeira de coníferas.

Neste contexto, é preciso prestar atención ás análises que predín un aumento da demanda de produtos 
derivados de madeira de coníferas en España e en Europa, en particular por parte das grandes superfi-
cies comerciais e dos sectores dos embalaxes, dos equipamentos (contract) e da construción. Tamén é 
necesario considerar a situación do mercado portugués onde as industrias anticipan graves dificultades 
no abastecemento de madeira de coníferas a causa da diminución da superficie dos piñeirais a causa 
dos grandes incendios das últimas décadas. Por todo isto, resulta oportuno dispoñer de información 
económica sobre os rendementos da produción de madeira nos montes de coníferas para resolver 
algunhas cuestións relevantes para os potenciais investidores como: que modelos de silvicultura debe-
mos promover?, en que lugares resulta factible investir?, que rendementos podemos esperar?

O Caderno técnico sobre rendementos económicos da produción de madeira en montes de coníferas en 
Galicia que presenta a Axencia Galega da Industria Forestal pretende ser unha ferramenta que axude 
a potenciais investidores e a xestores forestais na toma de decisións mediante a comparación dos 
resultados económicos derivados da aplicación dos modelos ou itinerarios silvícolas máis frecuentes.

Este caderno céntrase nos montes poboados coas catro especies de coníferas máis abondosas en Galicia, 
cunha produción de interese comercial. Estas especies son: Pinus pinaster, Pinus radiata, Pinus sylvestris 
e Pseudotsuga menziesii. A pesar de que a súa superficie non está computada e é significativamente infe-
rior á dos piñeiros, incluíuse a pseudotsuga por ser unha especie aclimatada en Galicia, con procedencias 
ben estudadas e cunha madeira ben apreciada nos mercados europeos. Na década dos noventa do século 
pasado foi empregada en plantacións e comezará a entrar en sazón nos vindeiros anos.

Introdución1
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Para estas especies e manexando modelos silvícolas orientados á produción de madeira de calidade 
para a industria de serra e chapa, avalíanse os rendementos económicos que achegan, considerando 
montes de distinta produtividade potencial e de distinto grao de mecanización.

A elaboración deste estudo coincidiu no seu tramo final co período de expansión da epidemia do 
COVID-19 no mundo. Expertos e analistas de distintas nacionalidades coinciden ao afirmar que os 
efectos desta pandemia van reafirmar e dar un novo impulso ás políticas baseadas na utilización sos-
tible dos recursos e no desenvolvemento da bioeconomía. Nesta dirección, a madeira de coníferas 
sitúase nunha posición estratéxica para desenvolver e consolidar un sector industrial con capacida-
de de innovación e de creación de emprego, satisfacendo as demandas de consumidores cada día 
máis esixentes e máis comprometidos coa economía verde.
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Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela.

Ruiz Cagigal, Julio. Enxeñeiro Técnico Forestal, con máis de vinte e cinco anos de experiencia en 
consultaría e xestión forestal.

Coa colaboración de:

Diéguez Aranda, Ulises. Dr. enxeñeiro de Montes, experto en modelización forestal. Profesor titular 
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Compostela.

Molina Martínez, Braulio. Enxeñeiro de Montes con vinte anos de experiencia en xestión forestal, 
manexo de plantacións e certificación forestal.

Rodríguez Cebreiro, Daniel. Diplomado en Economía. Con máis de quince anos de experiencia en 
xestión e administración económica e fiscal de montes e certificación forestal.



2. Metodoloxía 7

O estudo parte dunha revisión e actualización dos prezos dos traballos de repoboación e de silvicultura, 
obtidos tanto de bases de datos propias, como de consultas con empresas do sector. Pola súa banda, 
os prezos actuais da madeira comercial en Galicia foron facilitados pola Asociación Forestal de Galicia 
que, cunha frecuencia trimestral, recompílaos clasificados por destinos industriais en función do diá-
metro en punta delgada das rollas ou toradas.

Estudáronse os modelos silvícolas -conxunto de operacións silvícolas realizadas nun monte, desde a 
rexeneración ata a corta final, planificadas para obter unha serie de produtos nun período de tempo 
prefixado- máis empregados en Galicia para o manexo dos montes de coníferas e, de entre eles, se-
leccionáronse os considerados máis eficientes para os distintos obxectivos de produción. Tamén se 
incluíron tres modelos dos establecidos na Orde do 19 de maio de 2014, da Consellería do Medio Rural 
e do Mar, pola que se establecen os modelos silvícolas ou de xestión forestal orientativos e referentes 
de boas prácticas forestais para os distritos forestais de Galicia.

En total estúdanse oito modelos silvícolas, tres para Pinus pinaster, tres para Pinus radiata, un para 
Pinus sylvestris e outro máis para Pseudotsuga menziesii.

Na seguinte fase do estudo procedeuse a realizar a análise económica de cada modelo empregando o Si-
mulador de crecemento e produción forestal para Galicia (SIM-G), un sistema desenvolvido conxuntamente 
pola Universidade de Santiago de Compostela (USC) e a empresa Selga, Compañía Galega de Silvicultores 
S.L. que, utilizando modelos dinámicos, simula o crecemento e produción dun rodal arborado e, a partir 
deses valores, permite avaliar en termos económicos os resultados dos programas de xestión introducidos.

Os criterios empregados para realizar as simulacións foron os seguintes:

a)  Para cada modelo silvícola consideráronse catro calidades de estación (índices de sitio), indicador 
que estima a calidade produtiva dun determinado territorio, que se corresponden a catro alturas 
medias dominantes á idade de referencia1, variables segundo especie:

Pinus pinaster (idade de referencia 20 anos)

 › IS=8, calidade baixa

 › IS=12, calidade media

 › IS=16, calidade alta

 › S=20, calidade moi alta 

Pinus radiata (idade de referencia 20 anos)

 › IS=11, calidade baixa

 › IS=16, calidade media

1 Tomando como referencia o traballo de DIÉGUEZ ARANDA, U. et al. (2009): Herramientas silvícolas para la gestión forestal 
sostenible en Galicia. Lugo, Xunta de Galicia.

Metodoloxía2
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 › IS=21, calidade alta

 › S=26, calidade moi alta

Pinus sylvestris (idade de referencia 40 anos) 

 › IS=5, calidade baixa

 › IS=10, calidade media

 › IS=15, calidade alta

 › S=20, calidade moi alta 

Pseudotsuga menziesii (idade de referencia 20 anos)

 › IS=9, calidade baixa

 › IS=13, calidade media

 › IS=17, calidade alta

 › S=21, calidade moi alta 

b)  Para cada índice de sitio contempláronse dúas tipoloxías de montes en canto á súa topografía:

 › Os que permiten mecanizar todos os traballos, pendente do terreo inferior ao 20-25 % (me-
canización 100 %).

 › Os de pendente superior ao 20-25 % que obriga a realizar a maior parte dos traballos de 
forma manual (manual 100 %).

Aplicando estes criterios realizáronse 64 simulacións que se corresponden a outras tantas tipoloxías de 
montes, correspondendo 48 a montes de Pinus pinaster e Pinus radiata (cada un con 24 simulacións) e 
16 a montes de Pinus sylvestris e Pseudotsuga menziesii (cada un con 8 simulacións).

De cada unha delas indícanse a produción en madeira esperada ao longo da quenda e o valor dos 
ingresos esperados a prezos actuais.

Por último, analízanse os resultados considerando o Valor Actualizado Neto (VAN) de ingresos e custos, 
o Valor Esperado do Solo (VES) e a Taxa Interna de Retorno (TIR) de cada tipoloxía de monte para, deste 
modo, obter unha serie de conclusións.

Optouse por unha análise do rendemento que non ten en conta o custo do terreo. As taxas internas de 
retorno presentadas neste documento corresponderíanse coas taxas esperadas por investidores que 
xa conten co terreo onde van instalar a masa. Así, os valores do TIR obtidos poderán ser comparados 
cos valores das taxas internas de retorno doutras “alternativas” de uso que se lle poida dar a esa 
superficie (outras especies silvícolas ou incluso outros usos, de ser posibles). En caso de non dispor do 
terreo, debería estimarse o impacto que, sobre a viabilidade económica do investimento, podería ter o 
desembolso necesario para afrontar a compra do mesmo.

Neste estudo considérase madeira de calidade aquela cunhas características que se adaptan de forma 
óptima ás esixencias técnicas do destino industrial principal ao que vai dirixida, neste estudo madeira 
destinada á industria de serra e chapa, secundariamente á industria do taboleiro. Un dos obxectivos 
principais da silvicultura, é dicir dos modelos silvícolas que se propoñen, é modelar as características 
da madeira de acordo cos requirimentos da industria transformadora, obtendo os mellores resultados 
económicos para o investidor.
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3.1. Traballos de repoboación e silvicultura

Para reflectir a maioría das situacións que se dan nos montes galegos, elixíronse dous escenarios ex-
tremos de custos medios dos traballos de rexeneración e de silvicultura: un escenario no que a maioría 
dos traballos é preciso realizalos de forma manual (100 % manual) e un escenario no que a maioría 
dos traballos se realizan de forma mecanizada (100 % mecanizado). Para cada un destes escenarios 
establecéronse os custos das principais operacións necesarias para desenvolver cada un dos modelos 
silvícolas seleccionados.

No primeiro escenario de custos, (100 % manual), todos os labores se realizan a base de man de obra 
(xornais) en condicións de traballo non penosas, admisibles desde un punto de vista silvícola para a 
produción de madeira de calidade, con pendentes inferiores ao 50 %. No segundo escenario, (100 % me-
canizado), os traballos realízanse con máquinas apropiadas para cada labor e as condicións do terreo 
son óptimas: pendente baixa ou moderada (<25 %), mato non excesivamente groso e nula ou escasa 
pedregosidade.

Estes dous escenarios extremos atópanse en Galicia, pero se se estuda un monte real atoparase nunha 
situación intermedia e, por conseguinte, uns custos intermedios que se situarán entre os extremos que 
se consideraron.

No proceso de simulación, non se consideraron os gastos derivados das operacións de cortas inter-
medias, rareos, nin os custos das cortas finais dado que nos prezos da madeira xa están descontados 
(manéxanse prezos en pé). Si se computan, en cambio, os gastos relativos aos traballos de tratamento 
dos restos que se producen nestas operacións: trituración con cadeas ou martelos con tractor ou parti-
do ou picado de restos con motorozadora.

A fin de non complicar enormemente o proceso de simulación, non se consideraron outras variables 
que poderían influír nos custos de silvicultura ou no prezo da madeira como poden ser o mantemento de 
infraestruturas, a dimensión das parcelas, a agresividade dos incendios ou a incidencia dos tratamen-
tos contra pragas e enfermidades. No caso de ter en conta esas outras variables, as taxas internas de 
retorno calculadas neste caderno veríanse diminuídas e o seu impacto negativo no rendemento sería 
maior se ademais estes custos hai que afrontalos ao comezo da quenda.

O simulador permite a incorporación de gastos de xestión do monte, ben sexan realizados polo pro-
pietario ou por profesionais especializados que prestan servizos de asesoría técnica. Considerouse 
en todos os modelos un gasto medio de xestión recorrente anual de 10 €/ha (excepto para o modelo 
de Pinus sylvestris que por duración da quenda se reduce a 5 €/ha). Os gastos de xestión quedan cir-
cunscritos aos relacionados coa planificación, dirección e supervisión das actuacións silvícolas e dos 
aproveitamentos programados.

Estudo de prezos3
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Nos modelos silvícolas, ou o que é o mesmo, na análise do rendemento económico practicado, ademais 
das condicións estacionais do monte, outórgaselle un gran peso aos custos dos traballos de silvicultura 
necesarios para crear unha masa arborada e asegurar un bo crecemento, así como aos que convén 
practicar para lograr unha boa calidade de madeira.

As simulacións non teñen en conta a inflación nin as posibles axudas públicas que puideran recibirse. 
Os prezos están actualizados ao primeiro trimestre do ano 2020.

No anexo a este documento figuran relacionados os principais prezos das operacións silvícolas que se 
manexaron na simulación dos rendementos.

3.2. Prezos da madeira

A madeira comercial clasifícase segundo diámetro en punta delgada para os principais destinos in-
dustriais de primeira transformación das coníferas: principalmente serra e chapa e secundariamente 
puntal para trituración. Para os destinos principais, sempre se considera como produto final a rolla 
limpa de nós, dereita, verde e sen azular. Todos os prezos utilizados considéranse por metro cúbico en 
pé e con casca.

Os prezos da madeira comercial nos montes de difícil mecanización (escenarios de custos 100 % 
manuais), reducíronse un 10 % con respecto aos prezos da madeira nos montes 100 % mecanizables, 
considerando que os custos de explotación nestes escenarios aumentan dado que se trata de relevos 
máis accidentados, con maiores dificultades de corta e saca.

Á biomasa forestal procedente de restos de corta non se lle asignou prezo, pois na actualidade en xeral 
non se lle paga ao propietario independentemente da madeira.

Os prezos actuais (ano 2020) da madeira de coníferas en pé utilizados no simulador son os seguintes:

Prezos madeira de Pinus pinaster (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade Dm Prezo (€/m3)

Puntal 10-15 cm 1º rareo t>=10 e t<=15 10 10

Puntal 10-15 cm 2º rareo t>=16 e t<=24 10 13

Rolla Ø 15-25 cm 2º rareo t>=16 e t<=24 16 17

Rolla 1ª Ø 26-40 cm 2º rareo t>=16 e t<=24 26 24

Rolla selecta Ø >40 cm 2º rareo t>=16 e t<=24 41 71

Puntal 10-15 corta final t>=25 10 16

Rolla Ø 15-25 cm corta final t>=25 16 20

Rolla 1ª Ø 26-40 cm corta final t>=25 26 29

Rolla selecta Ø >40 cm corta final t>=25 41 75

Chapa plana Ø >55 cm corta final t>=25 56 95
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Prezos madeira de Pinus radiata (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade Dm Prezo (€/m3)

Puntal 10-15 cm 1º rareo t>=10 e t<=12 10 10

Puntal 10-15 cm 2º rareo t>=13 e t<=24 10 13

Rolla Ø 15-25 cm 2º rareo t>=13 e t<=24 16 17

Rolla 1ª Ø 26-40 cm 2º rareo t>=13 e t<=24 26 24

Rolla selecta Ø >40 cm 2º rareo t>=13 e t<=24 41 71

Puntal 10-15 corta final t>=25 10 16

Rolla Ø 15-25 cm corta final t>=25 16 20

Rolla 1ª Ø 26-40 cm corta final t>=25 26 29

Rolla selecta Ø >40 cm corta final t>=25 41 75

Chapa plana Ø >55 cm corta final t>=25 56 95

Prezos madeira de Pinus sylvestris (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade Dm Prezo (€/m3)

Puntal 10-15 cm 1º rareo t>=10 e t<=25 10 10

Puntal 10-15 cm 2º e 3º rareo t>=40 e t<=64 10 13

Rolla Ø 15-25 cm 2º e 3º rareo t>=40 e t<=64 16 17

Rolla 1ª Ø 26-40 cm 2º e 3º rareo t>=40 e t<=64 26 24

Rolla selecta Ø >40 cm 2º e 3º rareo t>=40 e t<=64 41 71

Puntal 10-15 corta final t>=65 10 16

Rolla Ø 15-25 cm corta final t>=65 16 20

Rolla 1ª Ø 26-40 cm corta final t>=65 26 29

Rolla selecta Ø >40 cm corta final t>=65 41 75

Chapa plana Ø >55 cm corta final t>=65 56 95

Prezos madeira de Pseudotsuga menziesii (€/m3 en pé con casca)

Produto Rango de idade Dm Prezo (€/m3)

Puntal 10-15 cm 1º rareo t>=9 e t<=20 10 10

Puntal 10-15 cm 2º rareo t>=21 e t<=35 10 13

Rolla Ø 15-25 cm 2º rareo t>=21 e t<=35 16 17

Rolla 1ª Ø 26-40 cm 2º rareo t>=21 e t<=35 26 24

Rolla selecta Ø >40 cm 2º rareo t>=21 e t<=35 41 71

Puntal 10-15 corta final t>=36 10 16

Rolla Ø 15-25 cm corta final t>=36 16 20

Rolla 1ª Ø 26-40 cm corta final t>=36 26 29

Rolla selecta Ø >40 cm corta final t>=36 41 75

Chapa plana Ø >55 cm corta final t>=36 56 95
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Seleccionáronse en total oito modelos de montes de coníferas todos eles de produción de madeira de 
calidade destinada á industria de serra e chapa:

PP2rn P. pinaster de rexeneración natural conducido a un marco de 4x2 m

PP2 P. pinaster de plantación, a marco de 4x2 m

AFG-PP3 P. pinaster de plantación, a marco de 4x3 m

AFG-PR2 P. radiata de plantación, a marco de 4x2 m 

AFG-PR3 P. radiata de plantación, a marco de 4x3 m

AFG-PR5 P. radiata de plantación, a marco de 4x4 m

PS1 P. sylvestris de plantación, a marco de 4x2 m 

AFG-PM2 Pseudotsuga menziesii de plantación, a marco de 4x3 m

Os modelos silvícolas con prefixo AFG están elaborados pola Asociación Forestal de Galicia, mentres 
que o resto correspóndense con modelos orientativos publicados pola Consellería de Medio Rural.

A aplicación de custos e prezos para cada unha das operacións silvícolas e forestais que inclúen cada 
modelo silvícola parte das seguintes consideracións:

 › A planta forestal a utilizar nas repoboacións é un factor esencial para obter madeira de calida-
de. En todos os modelos os prezos utilizados correspóndense con planta en contedor que debe 
dispoñer de certificación de procedencia e cumprir coa normativa para a súa comercialización. 
O material a instalar debe ter inmellorable aspecto, tanto na parte aérea como nas raíces.

 › As plantacións son aliñadas, as liñas de separación entre filas de planta, tanto en manual como 
en mecanizado son de 4 m co fin de facilitar os tratamentos silvícolas. Actualmente os traballos 
mecanizados realízanse, cada vez máis, con tractores de maior potencia e dimensión, polo que 
fronte aos tradicionais 2,5-3,0 m de separación entre filas, a experiencia leva a considerar 
maiores distancias de separación para evitar danos no arborado por rozamentos no fuste ou 
rotura de pólas, especialmente en terreos irregulares con pendente, e así mesmo reducir o risco 
de pragas e enfermidades.

 › As operacións silvícolas de cada modelo están planificadas co obxectivo de obter na corta final 
e, no menor tempo posible, a maior cantidade de madeira comercial con diámetro e forma 

Modelos silvícolas seleccionados4
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que permita vender a produción ao mellor prezo de mercado posible. Propóñense modelos con 
baixas densidades de árbores para favorecer o incremento de diámetro en menos tempo e con 
menor risco de pragas e enfermidades.

 › Nos modelos de montes de coníferas estudados, a poda para eliminación de nós é unha opera-
ción necesaria, pois as baixas densidades de plantación non favorecen a poda natural. A finali-
dade desta poda, executada a idades temperás de tal forma que as pólas non excedan os 3 cm 
de diámetro e que o fuste sexa inferior a 12 cm no verticilo podado, é obter dúas toradas basais 
de 2,6 m de lonxitude de excelente calidade, con diámetro superior a 40 cm en punta delgada, 
o que permitirá destinalas a serra ou chapa. Nos modelos de P. radiata e Pseudotsuga menziesii 
introdúcense as repoladuras ou podas dos rebentos chupóns ou epicórmicos ao ano seguinte 
de realizar as podas de pólas, xa que se non se eliminan a tempo diminúen considerablemente 
a calidade e valor da madeira.

 › Os modelos silvícolas empregados parten de densidades de plantación entre 1.428 e 625 pés 
por hectárea, a excepción do modelo de rexeneración natural que, con todo, mediante a silvi-
cultura aplicada, conducirase no menor tempo posible a unha densidade baixa similar á dunha 
plantación. Hai que advertir que as ecuacións coas que traballa o simulador están elaboradas a 
partir de datos de plantacións e non de rexeneracións naturais, polo que os resultados obtidos 
para os modelos silvícolas de rexeneración natural hai que tomalos con precaución.

Apuntes técnicos de cada modelo

PP2r:  modelo de monte de piñeiro galego ou piñeiro do país (Pinus pinaster) procedente de rexe-
neración natural despois de corta de masa precedente, con densidades de partida superio-
res a 5.000 pés/ha. Tres desmestas antes dos 8 anos para acadar unha densidade de 1.250 
pés/ha. Dous rareos, principalmente rareos selectivos polo baixo, acompañadas de podas 
das árbores de porvir. Quenda de 35 anos. Corta final de 400 pés/ha aproximadamente, “a 
feito” por regra xeral ou a feito en dous tempos en circunstancias que así o aconsellen.

PP2:  modelo de monte de piñeiro galego ou piñeiro do país (Pinus pinaster) procedente de plan-
tación a un marco de 4x2 m (densidade de 1.250 plantas/ha). Unha desmesta antes dos 
10 anos para acadar unha densidade de 1.000 pés/ha. Dous rareos, principalmente rareos 
selectivos polo baixo, e dúas podas das árbores de porvir. Quenda de 35 anos. Corta final 
de 400 pés/ha aproximadamente, “a feito” por regra xeral ou a feito en dous tempos en 
circunstancias que así o aconsellen.

AFG-PP3:  modelo de monte de piñeiro do país (Pinus pinaster) procedente de plantación a un marco 
de 4x3 m (densidade de 833 plantas/ha). Unha desmesta antes dos 10 anos para acadar 
unha densidade de 700 pés/ha. Dous rareos, principalmente rareos selectivos polo baixo, 
e dúas podas das árbores de porvir. Quenda 35 anos. Corta final de 250 pés/ha aproxima-
damente, “a feito” por regra xeral ou a feito en dous tempos en circunstancias que así o 
aconsellen.

AFG-PR2:  modelo de monte de piñeiro insigne ou piñeiro radiata (Pinus radiata) procedente de plan-
tación a un marco de 4x2 m (densidade de 1.250 plantas/ha). Unha desmesta antes dos 
10 anos para acadar unha densidade de 1.000 pés/ha. Dous rareos, principalmente rareos 
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selectivos polo baixo, e dúas podas das árbores de porvir. Ao ano seguinte das podas rea-
lízase un repaso ou repoladura dos rebentos epicórmicos. Quenda 25 anos. Corta final de 
300 pés/ha aproximadamente, “a feito”.

AFG-PR3:  modelo de monte de piñeiro insigne ou piñeiro radiata (Pinus radiata) procedente de repo-
boación artificial por plantación a un marco de 4x3 m (densidade de 833 plantas/ha). Unha 
desmesta antes dos 10 anos para acadar unha densidade de 700 pés/ha. Un rareo, princi-
palmente rareo selectivo polo baixo, e dúas podas das árbores de porvir. Ao ano seguinte 
das podas realízase un repaso ou repoladura dos rebentos epicórmicos. Quenda de 25 anos. 
Corta final de 400 pés/ha aproximadamente, “a feito”.

AFG-PR5:  modelo de monte de piñeiro insigne ou piñeiro radiata (Pinus radiata) procedente de repo-
boación artificial por plantación a un marco de 4x4 m (densidade de 625 plantas/ha). Unha 
desmesta e un rareo, principalmente rareo selectivo polo baixo, e dúas podas das árbores 
de porvir. Ao ano seguinte das podas realízase un repaso ou repoladura dos rebentos epi-
córmicos. Quenda de 25 anos. Corta final de 300 pés/ha aproximadamente, “a feito”.

PS1:  modelo de monte de piñeiro silvestre (Pinus sylvestris) procedente de repoboación artificial 
por plantación a un marco de 4x2 m (densidade de 1.250 plantas/ha). Unha desmesta antes 
dos 25 anos para acadar unha densidade de 900 pés/ha. Tres rareos, principalmente rareos 
selectivos polo baixo, e tres podas (a última ata os 8 m) das árbores de porvir. Quenda de 75 
anos. Corta final de 300 pés/ha aproximadamente, por rareo sucesivo, faixas ou entrecolla.

AFG-PM2: modelo de monte de piñeiro de Oregón ou piñeiro Douglas (Pseudotsuga menziesii) proce-
dente de plantación a un marco de 4x3 m (densidade de 833 plantas/ha). Unha desmesta 
e un rareo selectivo polo baixo, e dúas podas das árbores de porvir. Quenda 40 anos. Corta 
final de 300 pés/ha aproximadamente, “a feito” por regra xeral ou a feito en dous tempos 
cando as circunstancias así o aconsellen.
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A continuación preséntanse o comportamento económico e os rendementos dos distintos modelos 
silvícolas para produción de madeira das catro especies de coníferas avaliadas co Simulador SIM-G. 

Para a interpretación dos cadros débense ter en conta as seguintes consideracións:

 › Os anos que se indican nos modelos para realizar as operacións débense entender como anos 
de referencia, sendo normal considerar unha variación de máis/menos un ano segundo a situa-
ción de cada masa forestal particular.

 › Nos cadros de produción e ingresos na quenda, a produción refírese a todo o volume de madeira 
extraída ao longo da respectiva quenda, non só o volume da corta final. O valor da produción re-
alízase a prezos actuais, é dicir considerando todos os ingresos como realizados no ano en curso.

 › Todos os prezos, custos e rendementos están referidos a 1 hectárea (ha) de monte arborado.

Nos cadros de rendementos, as siglas dos encabezamentos significan:

CM: Crecemento medio (m3/ha/ano)

Indica o crecemento anual dunha masa arborada dunha hectárea de superficie expresada en metros cú-
bicos de madeira. É un indicador preciso da calidade produtiva do sitio. Os maiores crecementos medios 
para piñeiros comprobados en Galicia poden superar os 20 m3/ha/ano, son cifras excepcionais en montes 
de moi alta calidade produtiva nos que se lograrían 500 m3/ha de madeira en cortas finais aos 35 anos. 

VAN: Valor actual neto (€/ha)

É o valor actual da diferenza entre os ingresos periódicos e os gastos periódicos dun proxecto de in-
vestimento. Se o VAN é positivo o investimento é viable, producindo ganancias por encima da rendibi-
lidade esixida. Para actualizar eses fluxos netos emprégase unha taxa de desconto que é unha medida 
da rendibilidade mínima esixida por proxecto, permitindo recuperar o investimento, cubrir os custos e 
obter beneficios.

TIR: Taxa interna de retorno (%)

É a rendibilidade que nos está proporcionando o proxecto de investimento. Débese comparar cunha 
taxa mínima de referencia, no noso caso o 3 %, para estimar a súa aceptación ou rexeitamento.

D: Taxa de desconto (%)

A taxa de desconto (d) defínese como o custo do capital que se aplica para determinar o valor actual dos pa-
gos e ingresos futuros. Para proxectos de investimento forestais é aceptable tomar un 3 % como tipo de des-
conto, que é o empregado neste traballo e que coincide co tipo de interese legal do diñeiro na actualidade.

VES: Valor esperado do solo (€/ha)

É un indicador que estima o valor actual dun terreo desarborado, considerando que se vai dedicar á 
produción de madeira de forma permanente, seguindo un determinado modelo silvícola.

Rendementos económicos segundo modelo silvícola5
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PP2rn MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus pinaster. REXENERACIÓN NATURAL

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 35 anos

Densidade inicial + de 5.000 pés/ha

PP2rn. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

3 > 5.000 - Desmesta sistemática abrindo rúas en rexenerado de piñeiro 730 € 240 €

4 5.000 2.500 Desmesta selectiva nas filas polo baixo, en rexenerado de piñeiro. 
Tratamento de restos 1.790 € 870 €

8 2.500 1.250 Desmesta selectiva, poda baixa (2,7 m) en piñeiro e roza total. Densidade 
final 1.250 pés/ha. Tratamento de restos 2.240 € 1.400 €

15 1.250 500 1ª rareo. Poda alta pneumática ata 5,5 m s/400-500 pés/ha, en piñeiro. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 1.200 € 700 €

20 750 350 2ª rareo e tratamento de restos. Densidade final de 400 pés/ha aprox. 300 € 150 €

35 400 400 Corta final (1 o 2 tempos) e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 6.850 € 3.720 €

PP2rn. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS20 Mecanizado100 % 711 24.115 €

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 711 21.704 €

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 493 14.515 €

Calidade alta IS16 Manual 100 % 493 13.064 €

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 312 7.734 €

Calidade media IS12 Manual 100 % 312 6.961 €

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 143 2.734 €

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 143 2.461 €

PP2rn. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 20,30 5.965 € 9.253 € 7,8

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 20,30 2.656 € 4.121 € 4,7

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 14,09 2.394 € 3.714 € 5,6

Calidade alta IS16 Manual 100 % 14,09 -557 € -864 € 2,5

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 8,92 -123 € -192 € 2,8

Calidade media IS12 Manual 100 % 8,92 -2.823 € -4.379 € -1

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 4,08 -1.976 € -3.066 € -1

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 4,08 -4.491 € -6.967 € -1
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PP2 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus pinaster. REPOBOACIÓN 4x2

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 35 anos

Densidade inicial 1.250 pés/ha

PP2. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.250 - Repoboación con P. pinaster 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen 
protectores 2.930 € 1.650 €

1 1.250 - Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total 1.250 pés/ha 1.330 € 680 €

3 1.250 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 €

7 1.250 250 Desmesta polo baixo 200-250 pés/ha e poda baixa (2,7 m) de 1.000 pés/ha, en 
piñeiro. Tratamento de restos 1.870 € 1.100 €

15 1000 250 1º rareo. Poda alta pneumática ata 5,5 m s/400-500 pés/ha, en piñeiro. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 1.200 € 700 €

20 750 350 2º rareo e tratamento de restos. Densidade final de 400 pés/ha aprox. 300 € 150 €

35 400 400 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 9.490 € 5.150 €

PP2. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 732 26.312 €

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 732 23.680 €

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 499 15.237 €

Calidade alta IS16 Manual 100 % 499 13.713 €

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 340 9.143 €

Calidade media IS12 Manual 100 % 340 8.229 €

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 152 3.070 €

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 152 2.763 €

PP2. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 20,93 5.253 € 8.148 € 5,9

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 20,93 554 € 860 € 3,2

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 14,25 1.116 € 1.731 € 3,8

Calidade alta IS16 Manual 100 % 14,25 -3.169 € -4.916 € 1,2

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 9,71 -1.155 € -1.792 € 1,9

Calidade media IS12 Manual 100 % 9,71 -5.213 € -8.087 € -1

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 4,35 -3.417 € -5.301 € -1

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 4,35 -7.248 € -11.244 € -1
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AFG-PP3 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus pinaster. REPOBOACIÓN 4x3

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 35 anos

Densidade inicial 833 pés/ha

AFG-PP3. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 833 - Repoboación con P. pinaster 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen 
protectores 2.490 € 1.380 €

1 833 - Reposición de faltas de coníferas e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.160 € 550 €

3 833 - Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. pinaster nos primeiros 5 anos, 833 
pés/ha. Ferramenta eléctrica. Tratamento restos 50 % de rúas 1.380 € 540 €

7 833 133 Desmesta polo baixo 100-150 pés/ha e poda baixa (2,7 m) de 700 pés/ha, en 
piñeiro. Tratamento de restos 1.250€ 780 €

12 700 200 1º rareo. Poda alta ata 5,5 m s/500 pés/ha, en piñeiro. Tratamento de restos 1.200€ 700 €

20 500 250 2ª rareo e tratamento de restos. Densidade final de 250 pés/ha aprox. 300 € 150 €

35 250 250 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 8.370 € 4.460 €

AFG-PP3. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 605 28.712 €

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 605 25.840 €

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 383 14.845 €

Calidade alta IS16 Manual 100 % 383 13.360 €

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 249 8.112 €

Calidade media IS12 Manual 100 % 249 7.301 €

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 132 3.361 €

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 132 3.025 €

AFG-PP3. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 17,28 6.494 € 10.074 € 6,5

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 17,28 2.080 € 3.227 € 3,9

Calidade alta IS16 Mecanizado 100 % 10,93 1.440 € 2.234 € 4,1

Calidade alta IS16 Manual 100 % 10,93 -2.468 € -3.830 € 1,5

Calidade media IS12 Mecanizado 100 % 7,11 -1.014 € -1.573 € 1,9

Calidade media IS12 Manual 100 % 7,11 -4.677 € -7.256 € -1

Calidade baixa IS8 Mecanizado 100 % 3,78 -2.744 € -4.257 € -1

Calidade baixa IS8 Manual 100 % 3,78 -6.234 € -9.671 € -1
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AFG-PR2 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus radiata. REPOBOACIÓN 4x2

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 25 anos

Densidade inicial 1.250 pés/ha

AFG-PR2. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.250 - Repoboación con P. radiata 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen 
protectores 2.930 € 1.650 €

1 1.250 - Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total 1.250 pés/ha 1.330€ 680 €

3 1.250 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 €

7 1.250 250 Desmesta polo baixo 200-250 pés/ha e poda baixa (2,7 m) de 1.000 pés/ha, en 
piñeiro. Tratamento de restos 1.870€ 1.100 €

8 1.000 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga inicial 100 € 50 €

12 1.000 400 1º rareo. Poda alta pneumática ata 5,5 m s/600 pés/ha, en piñeiro. Tratamento 
de restos 50 % de rúas 1.100 € 550 €

13 600 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga final 150 € 100 €

18 600 300 2º rareo e tratamento de restos. Densidade final de 300 pés/ha aprox. 300 € 150 €

25 300 300 Corta final (1 ou 2 tempos) e tratamento de restos 590 € 360 € 

TOTAL 9.640 € 5.150 €

AFG-PR2. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 547 16.584 €

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 547 14.926 €

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 393 11.145 €

Calidade alta IS21 Manual 100 % 393 10.031 €

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 275 7.461 €

Calidade media IS16 Manual 100 % 275 6.715 €

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 162 4.020 €

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 162 3.618 €

AFG-PR2. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 21,86 3.570 € 6.835 € 6,1

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 21,86 -1.136 € -2.175 € 2,2

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 15,71 880 € 1.684 € 3,9

Calidade alta IS21 Manual 100 % 15,71 -3.558 € -6.811 € 0,1

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 11,01 -937 € -1.794 € 1,8

Calidade media IS16 Manual 100 % 11,01 -5.193 € -9.942 € -1,0

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 6,48 -2.631 € -5.036 € -1,0

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 6,48 -6.718 € -12.859 € -1,0
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AFG-PR3 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus radiata. REPOBOACIÓN 4x3

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 25 anos

Densidade inicial 833 pés/ha

AFG-PR3. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 833 - Repoboación con P. radiata 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen 
protectores 2.490 € 1.400 €

1 833 - Reposición de faltas de coníferas e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.160 € 550 €

4 833 - Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. radiata/Pseudotsuga nos primeiros 5 
anos, 833 pés/ha. Ferramenta eléctrica. Tratamento dos restos 50 % de rúas 1.400 € 550 €

7 833 133 Desmesta. Roza previa, poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/700 pés/
ha, en piñeiro radiata. Tratamento dos restos no 50 % das rúas 1.450 € 850 €

8 700 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga inicial 100 € 50 €

14 700 300 Rareo. Poda alta pneumática de 2,7 ata 5,5 m s/400-500 pés/ha, en piñeiro. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 1.200 € 700 €

15 400 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga final 150 € 100 €

25 400 400 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 8.540 € 4.560 €

AFG-PR3. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 544 17.153 €

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 544 15.433 €

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 395 11.581 €

Calidade alta IS21 Manual 100 % 395 10.423 €

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 279 7.764 €

Calidade media IS16 Manual 100 % 279 6.988 €

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 167 4.216 €

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 167 3.794 €

AFG-PR3. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 21,77 4.333 € 8.294 € 6,9

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 21,77 60 € 114 € 3,0

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 15,80 1.609 € 3.080 € 4,8

Calidade alta IS21 Manual 100 % 15,80 -2.392 € -4.579 € 0,9

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 11,16 -255 € -488 € 2,6

Calidade media IS16 Manual 100 % 11,16 -4.070 € -7.790 € -1,0

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 6,66 -1.984 € -3.798 € -1,0

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 6,66 -5.626 € -10.769 € -1,0
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AFG-PR5 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus radiata. REPOBOACIÓN 4x4

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 25 anos

Densidade inicial 625 pés/ha

AFG-PR5. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 625 - Repoboación con P. radiata 625 plantas (marco 4x4), con fertilización, sen 
protectores 2.180 € 1.270 €

1 625 - Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total, 625 pés/ha 1.140 € 525 €

4 625 - Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. radiata nos primeiros 5 anos, 625 pés/
ha. Ferramenta eléctrica. Tratamento restos 50 % de rúas 1.330 € 500 €

8 625 200 Desmesta. Roza previa, poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/425 pés/
ha, en piñeiro radiata. Tratamento restos 50 % de rúas 1.400 € 760 €

9 425 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga inicial 100 € 50 €

13 425 125 Rareo. Poda alta pneumática de 2,7 ata 5,5 m s/300 pés/ha, en piñeiro. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 1.100 € 550 €

14 300 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga final 150 € 100 €

25 300 300 Corta final e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 7.990 € 4.115 €

AFG-PR5. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 510 20.371 €

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 510 18.334 €

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 371 13.769 €

Calidade alta IS21 Manual 100 % 371 12.393 €

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 263 9.229 €

Calidade media IS16 Manual 100 % 263 8.306 €

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 158 4.966 €

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 158 4.470 €

AFG-PR5. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS26 Mecanizado 100 % 20,40 6.179 € 11.828 € 8,2

Calidade moi alta IS26 Manual 100 % 20,40 1.890 € 3.619 € 4,3

Calidade alta IS21 Mecanizado 100 % 14,85 2.985 € 5.714 € 6,2

Calidade alta IS21 Manual 100 % 14,85 -984 € -1.883 € 2,2

Calidade media IS16 Mecanizado 100 % 10,53 793 € 1.517 € 4,0

Calidade media IS16 Manual 100 % 10,53 -2.957 € -5.661 € 0,0

Calidade baixa IS11 Mecanizado 100 % 6,32 -1.263 € -2.417 € 0,7

Calidade baixa IS11 Manual 100 % 6,32 -4.807 € -9.202 € -1,0
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PS1 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pinus sylvestris. REPOBOACIÓN 4x2

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 75 anos

Densidade inicial 1.250 pés/ha

PS1. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 1.250 - Repoboación con P. sylvestris 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen 
protectores 2.930 € 1.650 €

1 1.250 - Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total 1.250 pés/ha 1.330 € 680 €

3 1.250 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 €

6 1.250 - Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 €

16 1.250 - Roza de penetración e poda ata 2 m pneumática 1.250 pés en P. sylvestris. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 2.170 € 1.100 €

25 1.250 350 Desmesta. Poda alta pneumática ata 5,5 m s/600 pés/ha, en piñeiro. Tratamento 
restos 50 % de rúas 1.450 € 900 €

40 900 300 1º rareo. Poda alta pneumática ata 8 m de 300 pés/ha en P. sylvestris. 
Tratamento restos 50 % de rúas 1.260 € 1.110 €

50 600 200 2º rareo e tratamento de los restos 50 % de rúas 300 € 150 €

60 400 100 3º rareo e tratamento de los restos 50 % de rúas 300 € 150 €

75 300 300 Corta final, cortas por rareos sucesivo ou cortas por entrecolla e tratamento de restos 590 € 360 €

TOTAL 12.870 € 7.120 €

PS1. Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 941 37.221 €

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 941 33.499 €

Calidade alta IS15 Mecanizado 100 % 692 26.718 €

Calidade alta IS15 Manual 100 % 692 24.046 €

Calidade media IS10 Mecanizado 100 % 422 15.184 €

Calidade media IS10 Manual 100 % 422 13.666 €

Calidade baixa IS5 Mecanizado 100 % 143 3.960 €

Calidade baixa IS5 Manual 100 % 143 3.564 €

PS1. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS20 Mecanizado 100 % 12,54 -279 € -314 € 2,9

Calidade moi alta IS20 Manual 100 % 12,54 -5.045 € -5.662 € 1,6

Calidade alta IS15 Mecanizado 100 % 9,23 -1.645 € -1.846 € 2,3

Calidade alta IS15 Manual 100 % 9,23 -6.275 € -7.042 € 1,0

Calidade media IS10 Mecanizado 100 % 5,62 -3.097 € -3.476 € 1,3

Calidade media IS10 Manual 100 % 5,62 -7.581 € -8.508 € 0,1

Calidade baixa IS5 Mecanizado 100 % 1,91 -4.453 € -4.997 € -1,0

Calidade baixa IS5 Manual 100 % 1,91 -8.801 € -9.877 € -1,0
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AFG-PM2 MODELO SILVÍCOLA DE MONTES DE Pseudotsuga menziesii. REPOBOACIÓN 4x3

Destino industrial madeira para serra e chapa

Quenda 40 anos

Densidade inicial 833 pés/ha

AFG-PM2. Modelo silvícola e gastos na quenda

Ano Nº pés/ha Nº pés/ha extraídos Operacións
Gastos por ha

100 % man. 100 % mec.

0 833 - Repoboación con Pseudotsuga 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen 
protectores 2.570 € 1.580 €

1 833 - Reposición de faltas de coníferas e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.160 € 550 €

4 833 - Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. radiata/Pseudotsuga nos primeiros 5 
anos, 833 pés/ha. Ferramenta eléctrica. Tratamento restos 50 % de rúas 1.400 € 550 €

10 833 233 Desmesta. Poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/600 pés/ha. 
Tratamento de restos 50 % de rúas 840 € 650 €

11 600 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga inicial 100 € 50 €

22 300 300 Rareo. Poda alta pneumática ata 5,5 m s/300 pés/ha, en piñeiro. Tratamento 
de restos 50 % de rúas 1.100 € 550 €

23 300 - Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga final 150 € 100 €

40 300 300 Corta final e tratamento dos restos 590 € 360 €

TOTAL 7.910 € 4.390 €

AFG-PM2 Produción e ingresos na quenda

Calidade de estación Grao de mecanización Produción de madeira
m3/ha

Ingresos na quenda
por ha

Calidade moi alta IS21 Mecanizado 100 % 705 25.790 €

Calidade moi alta IS21 Manual 100 % 705 23.211 €

Calidade alta IS17 Mecanizado 100 % 521 17.135 €

Calidade alta IS17 Manual 100 % 521 15.422 €

Calidade media IS13 Mecanizado 100 % 359 10.344 €

Calidade media IS13 Manual 100 % 359 9.310 €

Calidade baixa IS9 Mecanizado 100 % 221 5.468 €

Calidade baixa IS9 Manual 100 % 221 4.921 €

AFG-PM2. Rendemento económico segundo calidade de sitio e grao de mecanización

Calidade de estación Grao de mecanización CM 
m3/ha/ano

VAN
por ha

VES
por ha

TIR
%

Calidade moi alta IS21 Mecanizado 100 % 17,63 4.570 € 6.590 € 5,6

Calidade moi alta IS21 Manual 100 % 17,63 835 € 1.204 € 3,4

Calidade alta IS17 Mecanizado 100 % 13,04 1.719 € 2.479 € 4,2

Calidade alta IS17 Manual 100 % 13,04 -1.731 € -2.496 € 2,0

Calidade media IS13 Mecanizado 100 % 8,98 -491 € -708 € 2,6

Calidade media IS13 Manual 100 % 8,98 -3.720 € -5.364 € 0,4

Calidade baixa IS9 Mecanizado 100 % 5,52 -2.069 € -2.983 € 0,4

Calidade baixa IS9 Manual 100 % 5,52 -5.140 € -7.412 € -1,0
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Inda que a elección dun determinado proxecto de investimento forestal está condicionada pola especie, 
o modelo silvícola, a calidade de estación, o réxime de cortas e os prezos establecidos, na súa vertente 
económica o criterio de selección que se debe considerar vincúlase coa taxa de descontos de fluxo 
(“d”) elixida para o cálculo do valor actual neto (VAN). Segundo isto, propóñense os seguintes criterios:

 › Se TIR > d, o proxecto de investimento é aceptable. Neste caso a taxa de rendemento interno 
que obtemos é superior á taxa mínima de rendibilidade esixida ao investimento.

 › Se TIR = d, estase nunha situación semellante á que se produce cando o VAN é igual a cero. 
Neste caso o investimento poderá levarse a cabo se melloran as condicións da plantación e non 
hai alternativas máis favorables.

 › Se TIR < d, o proxecto non é viable desde un punto de vista económico ao non acadar a rendi-
bilidade mínima que se lle pide ao investimento.

Dentro da selección de escenarios viables, establecéronse tres niveis de rendibilidade para plantacións 
de coníferas: un nivel aceptable (3 ≤ TIR < 5), un nivel bo (5 ≤ TIR < 7) e un nivel moi bo ou óptimo (TIR ≥ 
7). No seguinte cadro resúmense os resultados das simulacións dos modelos utilizados neste traballo:

Análise económica e conclusións

ESPECIE

Nº DE SIMULACIÓNS = 48

TIR ≥ 7 5 ≤ TIR < 7 3 ≤ TIR < 5 TIR < 3

(ÓPTIMO) (BO) (ACEPTABLE) (INVIABLE)

Pinus pinaster 1 3 5 15

Pinus radiata 1 3 5 15

Pinus sylvestris - - - 8

Pseudotsuga menziesii - 1 2 5

TOTAL SIMULACIÓNS 2 7 12 43

6

ESPECIE

% DE SIMULACIÓNS

TIR ≥ 7 5 ≤ TIR < 7 3 ≤ TIR < 5 TIR < 3

(ÓPTIMO) (BO) (ACEPTABLE) (INVIABLE)

Pinus pinaster 4 % 12 % 21 % 63 %

Pinus radiata 4 % 12 % 21 % 63 %

Pinus sylvestris - - - 100 %

Pseudotsuga menziesii - 12 % 25 % 63 %

TOTAL SIMULACIÓNS 3 % 11 % 18 % 67 %
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 › Como pode apreciarse, no 67 % das simulacións practicadas os investimentos en montes de 
coníferas resultan inviables, é dicir, os montes de coníferas aos prezos actuais da madeira 
manifestan un alto risco se non se estudan con rigor as condicións de partida.

 › Das sesenta e catro simulacións realizadas, só vinte e unha (un 33 %) son considerados inves-
timentos viables e destas, só dúas (9,5 %) se poden cualificar de óptimas.

 › Como é lóxico, as mellores taxas internas de retorno correspóndense con escenarios de montes 
con calidades moi altas o altas, traballos mecanizados 100 % e quendas de menos duración.

 › Considerando as catro especies, o modelo de monte que mellor rendibilidade económica mani-
festou é o de piñeiro radiata con densidade inicial de 625 pés/ha e quenda de 25 anos.

 › Ningún monte de coníferas de calidades medias ou baixas supera o limiar de rendibilidade. 
Estes terreos son abondosos en Galicia, o que nos permite indicar que non é posible esperar 
investimentos con coníferas nestes territorios forestais.

Así e todo, existen certas particularidades que fan oportuna unha análise máis detallada por especies:

Pinus pinaster

 › O modelo que mellor se comportou nas simulacións é o PP2r, masa de rexeneración natural 
conducida cara un modelo silvícola equivalente a unha plantación de 1.250 pés/ha. A TIR acada 
7,8 % en montes de calidade “moi alta” e mecanización 100 %, con crecemento medio anual 
de 20,3 m3/ha aos 35 anos. Este crecemento tan elevado dáse en poucos montes. Así mesmo 
o modelo benefíciase do menor investimento por hectárea de todos os estudados. Tamén é 
posible obter bos rendementos con este modelo silvícola en montes de calidade alta e mecani-
zables, nos que se pode acadar TIR do 5,6 %.

 › O segundo modelo con mellor comportamento é AFG-PP3 cunha densidade inicial de 833 pés/ha. 
Un pouco por debaixo sitúase o modelo PP2 que emprega densidades iniciais de 1.250 pés/ha.

 › Só as simulacións en montes de piñeiro galego de calidade “moi alta”, tanto con traballos me-
canizados como manuais, e os de calidade “alta” con traballos mecanizados 100 %, superan o 
limiar de rendibilidade do 3 % de TIR.

Pinus radiata

 › O modelo con mellor comportamento nas simulacións é AFG-PR5, plantación de baixa densida-
de con 625 pés/ha. A TIR acada 8,2 % na calidade “moi alta” (con crecemento medio anual de 
20,40 m3/ha aos 25 anos) e mecanización 100 %. Así mesmo o modelo ten o segundo menor 
investimento inicial por hectárea de todos os modelos de coníferas.

 › O segundo modelo con mellor comportamento é o AFG-PR3 cunha densidade inicial baixa de 
833 pés/ha. Nas calidades “moi alta” e “alta” e mecanización 100 %, as simulacións de piñeiro 
radiata deste modelo superan o 3 % de TIR.

 › No modelo AFG-PR5 superan o 3 % de TIR as calidades “moi alta”, tanto manual como me-
canizada, e as calidades “alta” e “media” en traballos só mecanizados. Os crecementos son 



6. Análise económica e conclusións 29

un pouco máis elevados ca os obtidos para P. pinaster, pero é necesario ter en conta que se 
obteñen os rendementos en 10 anos menos.

 › Nos montes de calidade media ou baixa ningún modelo silvícola de piñeiro radiata resultou 
viable.

Pinus sylvestris

 › Os investimentos en montes de piñeiro silvestre non ofrecen rendibilidade en Galicia, ningunha 
simulación ten un TIR igual ou superior a 3 %.

 › A simulación cun mellor comportamento para montes de silvestre é a correspondente á cali-
dade “moi alta” con mecanización 100 %, acadando un TIR de 2,9 % (cun crecemento medio 
anual de 12,54 m3/ha aos 75 anos).

 › Estes baixos rendementos obedecen, desde logo, á longa quenda de produción e ao alto custo 
de investimento. Tamén pode influír que os prezos desta madeira non teñan unha diferenciación 
con respecto á de P. pinaster ou P. radiata por ausencia dun mercado especializado en Galicia.

Pseudotsuga menziesii

 › A simulación cun mellor comportamento neste modelo é a correspondente á calidade “moi 
alta” con mecanización 100 %, acadando un TIR de 5,6 % (cun crecemento medio anual de 
17,63 m3/ha aos 40 anos).

 › Nos montes de Pseudotsuga de calidade alta e mecanizables a rendibilidade é aceptable, pre-
sentando TIR do 4,2 %.

 › Como no caso do piñeiro silvestre, estes rendementos están influídos pola quenda de 40 anos, 
e por non existir en Galicia un mercado diferenciado para a madeira de calidade desta especie, 
que de existir, seguramente os prezos serían superiores.

 › Os montes de piñeiro de Oregón situados en sitios de calidades media o baixa non ofrecen 
rendibilidade ao investidor.

Valor esperado do solo (VES)

É un indicador que estima o valor actual dun terreo desarborado, considerando que se vai dedicar de 
forma permanente á produción de madeira seguindo un determinado modelo silvícola.

O VES estima o prezo límite a partir do que se pon en perigo a viabilidade económica do investimento 
se se teñen en conta as condicións de partida impostas. Neste estudo, elixiuse unha taxa interna de 
referencia superior ao 3 %. Polo tanto, se unha persoa pagase por un determinado terreo un prezo igual 
ao valor do VES do modelo silvícola elixido, a taxa interna de retorno do investimento completo (suma 
da compra do terreo e a realización dos traballos silvícolas) situaríase nun 3 %.

O valor esperado do solo será tanto maior canto máis alta sexa a TIR da simulación seleccionada. O 
seu valor pode ser negativo, isto sucede nos modelos silvícolas que teñen un TIR inferior á taxa de 
referencia establecida (3 %).
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Conclusións

 › En Galicia, empregando os modelos silvícolas propostos e de acordo cos resultados das si-
mulacións practicadas, os investimentos destinados á produción de madeira de calidade de 
coníferas, soamente acadan resultados financeiramente viables en montes con boa calidade 
de estación e en terreos mecanizables.

 › Os investimentos en montes de baixa calidade de estación nunca superan o limiar do 3 % de 
TIR, e os de calidade media tampouco, con excepción dun só caso de Pinus radiata en terreos 
mecanizables.

 › Os terreos non mecanizables non ofrecen rendibilidade para os montes de coníferas. Incluso 
algunhas simulacións con calidade “moi alta” con traballos manuais non acadan o rendemento 
económico esperado.

 › Todas as simulacións en montes de pinaster, radiata e Pseudotsuga en sitios de calidade “moi 
alta” e “alta” con terreos mecanizables superan o rendemento do 3 % de TIR, aínda que a 
maioría delas non acadan o 7 %.

 › Compróbase que, en xeral, as densidades baixas de plantación obteñen mellores resultados 
financeiros que as densidades altas.

 › Nos modelos estudados, os rendementos económicos de Pinus radiata con quendas de 25 anos 
son mellores que os de Pinus pinaster a quendas de 35 anos.

 › Os montes de piñeiro silvestre non ofrecen rendibilidade en ningunha das simulacións practi-
cadas.

 ›  Nos escenarios con resultados negativos, é dicir que non acadan o 3 % de TIR, soamente se 
poden xustificar os investimentos forestais con coníferas por motivos de protección ambiental, 
conservación de solos ou necesarios para desenvolver usos sociais.

Santiago de Compostela, marzo de 2020



Anexo 31

TRABALLOS REXENERACIÓN
CUSTOS POR HA

Manual Mecanizado

Repoboación con P. pinaster 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen protectores 2.930 € 1.650 € 

Repoboación con P. pinaster 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen protectores 2.490 € 1.380 € 

Repoboación con P. radiata 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen protectores 2.930 € 1.650 € 

Repoboación con P. radiata 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen protectores 2.490 € 1.400 € 

Repoboación con P. radiata 625 plantas (marco 4x4), con fertilización, sen protectores 2.180 € 1.270 € 

Repoboación con P. sylvestris 1.250 plantas (marco 4x2), con fertilización, sen protectores 2.930 € 1.650 € 

Repoboación con Pseudotsuga 833 plantas (marco 4x3), con fertilización, sen protectores 2.570 € 1.580 € 

TRABALLOS SILVÍCOLAS
CUSTOS POR HA

Manual Mecanizado

Roza total a feito sobre mato 1.100 € 360 € 

Roza total mato en masa arborada (manual/mecanizada na rúa; manual na fila) 1.270 € 510 € 

Tratamento de restos tras corta final 590 € 360 € 

Tratamento de restos corta tras rareo 300 € 150 € 

Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total 1.250 pés/ha 1.330 € 680 € 

Reposición de faltas de coníferas e monda planta/roza total, 833 pés/ha 1.160 € 550 € 

Reposición de faltas de conífera e monda planta/roza total, 625 pés/ha 1.140 € 525 € 

Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. pinaster nos primeiros 5 anos, 833 pés/ha. Ferramenta 
eléctrica. Tratamento restos 50 % de rúas 1.380 € 540 € 

Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. radiata/Pseudotsuga nos primeiros 5 anos, 833 pés/ha. 
Ferramenta eléctrica. Tratamento restos 50 % de rúas 1.400 € 550 € 

Roza total, poda moi baixa (1 m máx.) P. radiata nos primeiros 5 anos, 625 pés/ha. Ferramenta eléctrica. 
Tratamento restos 50 % de rúas 1.330 € 500 € 

Roza de penetración e poda ata 2 m pneumática 1.250 pés en P. sylvestris. Tratamento de restos 50 % 
de rúas 2.170 € 1.100 € 

Poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/600 pés/ha, en Pseudotsuga. Tratamento de restos 50 % 
de rúas 840 € 650 € 

Roza previa, poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/700 pés/ha, en piñeiro radiata. Tratamento 
restos 50 % de rúas 1.450 € 850 € 

Roza previa, poda intermedia pneumática de 1,5 a 2,7 m, s/425 pés/ha, en piñeiro radiata. Tratamento 
restos 50 % de rúas 1.400 € 760 € 

Poda alta pneumática de 2,7 m ata 5,5 m s/600-700 pés/ha, en piñeiro. Tratamento restos 50 % de rúas 1.450 € 900 € 

Poda alta pneumática de 2,7 m ata 5,5 m s/400-500 pés/ha, en piñeiro. Tratamento de restos 50 % de 
rúas 1.200 € 700 € 

Anexo: Prezos de traballos de repoboación e silvicultura
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TRABALLOS SILVÍCOLAS
CUSTOS POR HA

Manual Mecanizado

Poda alta pneumática de 2,7 a ata 5,5 m s/300 pés/ha, en piñeiro. Tratamento de restos 50 % de rúas 1.100 € 550 € 

Poda alta pneumática ata 8 m de 300 pés/ha en P. sylvestris. Tratamento restos 50 % de rúas 1.260 € 1.110 € 

Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga inicial 100 € 50 € 

Repaso poda/repoladura rebentos epicórmicos P. radiata/Pseudotsuga final 150 € 100 € 

Rareo sistemático abrindo rúas en rexenerado de piñeiro 730 € 240 € 

Rareo selectivo nas filas polo baixo, en rexenerado de piñeiro. Tratamento de restos 1.790 € 870 € 

Rareo selectivo, poda baixa (2,7 m) en piñeiro e roza total. Densidade final 1.250 pés/ha. Tratamento de 
restos 2.240 € 1.400 € 

Rareo polo baixo 100-150 pés/ha e poda baixa (2,7 m) de 700 pés/ha, en piñeiro. Tratamento de restos 1.250 € 780 € 

Rareo polo baixo 200-250 pés/ha e poda baixa (2,7 m) de 1.000 pés/ha, en piñeiro. Tratamento de restos 1.870 € 1.100 € 
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