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Vostede que necesita para o seu monte?

Contacte con nós, ten ao seu servizo un equipo profesional 
con 36 anos de experiencia.

> Valorar madeira, vendela

> Facer un contrato de compravenda

> Certificar o seu monte polos sistemas 

PEFC ou FSC

> Elaborar un plan de xestión

> Redactar un proxecto de ordenación

> Facer un plano, medir un monte

> Solicitar unha subvención

> Facer un proxecto de absorción de carbono

> Aconsellarse sobre a plantación ou a poda

> Facer a contabilidade dunha CMVMC

> Resolver un trámite administrativo…



3decembro 2022 o monte

E
D

IT
O

R
IA

L

Xestión forestal, si

O sector forestal galego iniciou 2022 cunha chea de boas novas que facían presaxiar que estabamos ante 
o ano máis positivo do último decenio. Entre outras, a suba de prezos da madeira de piñeiro, o incremento 
da facturación dos propietarios forestais, o anuncio de normativas contra o abandono, o recoñecemento do 
silvicultor activo e novos proxectos industriais de diversificación na transformación do eucalipto. O peche 
do ano, sen embargo aparece cheo de incertezas da man do anuncio da recesión económica e de normativas 
con notable inclinación cara a conservación por parte da Unión Europea. E non se trata de opoñernos á 
conservación do medio ambiente en xeral e da natureza en particular, que non debera ser a costa dos propie-
tarios forestais, senón de mergullarnos nunha xestión sostible dos nosos montes na rexión coa produtividade 
forestal máis alta da Unión Europea, procurando un equilibrio entre as funcións económica, ecolóxica e 
social dos mesmos. 

É certo que as forzas políticas galegas coinciden en considerar o sector forestal galego como estratéxico, 
pola importancia dos montes no proceso de descarbonización e tamén polo papel que está chamada a 
desenvolver a industria forestal no século da bioeconomía. Pero o certo é que esta perspectiva ten o seu 
contrapunto nunhas políticas estatais e europeas cada vez máis radicalizadas, afincadas nas teorías de “non 
xestión forestal”, que fan oídos xordos ás advertencias de que nos montes do sur de Europa tal camiño só 
conduce ao abandono e á destrución incendiaria. Esta foi a mensaxe clara e rotunda que os gobernos de 
Nova Aquitania, Galicia, País Vasco, Navarra e Norte de Portugal, xunto coas organizacións de silvicultores 
destas rexións, lanzaron o pasado 30 de setembro dende Bordeus nunha conferencia internacional na que 
participou moi activamente a nosa Asociación. 

Parecida mensaxe recollen boa parte das conclusións do I Congreso da Propiedade Forestal celebrado en 
Valladolid o pasado mes de outubro e no que tamén estivemos presentes. Facilitar e incentivar a xestión 
forestal activa das persoas silvicultoras aparece como a fórmula máis axeitada e axustada á nosa realidade 
forestal para previr os incendios forestais.

Isto relaciónase coa realidade galega, onde, unha vez máis e nos mesmos territorios de forma recorrente, su-
frimos este verán unha nova vaga de incendios forestais, entre eles o máis grande en superficie afectada desde 
que temos datos, e a terceira parte da superficie queimada en terreos da Rede Natura 2000, o que nos indica 
que algo se está facendo mal tamén no eido da conservación e a onde nos leva a “non xestión”. Por iso a nova 
lei de incendios forestais que prepara o goberno galego é unha gran oportunidade para ofrecer aos propietarios 
forestais instrumentos eficaces que faciliten a xestión do monte, pois unha boa xestión servirá tamén de pre-
vención dos lumes. Galicia debe contar con mecanismos axeitados e adaptados aos seus ecosistemas forestais, 
pois a situación non é a mesma nos montes da Mariña lucense ca nos de Valdeorras, por iso as medidas de 
prevención deben ser distintas. Importante nos parece tamén actuar sobre as medidas de vixilancia, policiais e 
xudiciais, pois poucos culpables se deteñen e aos que deteñen adoita saírlles bastante barato. 

O borrador da nova lei faise esperar, e consideramos que, pola súa importancia social e incidencia na econo-
mía do monte, debe ser consensuado coas organizacións de propietarios forestais. Todos estamos de acordo 
en que a fraxilidade do monte galego require cada día máis xestión, por iso debemos dicir claramente que 
se trata de premiar as persoas silvicultoras activas, non de castigalas economicamente afogando a sostibi-
lidade económica do monte.

Nestas andamos a Xunta de Goberno da AFG elixida en Pontevedra hai algo máis dun ano. Non quixera 
finalizar sen unha mensaxe positiva, A AFG lidera en Galicia a restauración de montes incendiados comer-
cializando dereitos de CO

2
 de moitas comunidades veciñais e propietarios que sufriron danos moi impor-

tantes nos seus montes. Despois de tres anos de comezar este servizo máis de 2.500 ha foron restauradas, 
cifra que medra ano tras ano, facendo posible ver de novo repoboados moitos montes que sufriron incendios.

Antonio Rigueiro Rodríguez
Presidente
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Mellora da fiscalidade 
aplicable á actividade silvícola

Proposta feita pola Confederación de Silvicultores de España 
á Plataforma Juntos por los Bosques para acadar cambios na 
normativa fiscal que afecta a actividade silvícola en España.

No sur de Europa e, en particular, en España 
e en Portugal, a silvicultura activa1 é a principal e 
máis eficiente ferramenta para diminuír o risco de 
incendio forestal, para previr e combater pragas e 
enfermidades que afectan aos bosques e, en xeral, 
para enfrontar as catástrofes naturais incluído o 
cambio climático, Ademais, a súa práctica correcta 

1 Considérase silvicultor activo a toda persoa física ou xurídica 
que no monte do que é propietario, titular ou xestor, leva a cabo 
unha xestión forestal sostible segundo a definición acordada en 
Helsinqui en 1993 na segunda Conferencia Ministerial sobre a 
Protección dos Bosques. Para isto, os montes deben contar cun 
instrumento de xestión forestal (proxecto de ordenación, plan 
dasocrático, plan técnico ou modelo silvícola de adhesión) apro-
bado ante a autoridade competente e a xestión debe estar certifi-
cada por algún dos esquemas recoñecidos FSC ou PEFC.

e xeneralizada fai posible conservar e mellorar as 
funcións medioambientais e sociais que desempe-
ñan os bosques. Sen unha silvicultura activa com-
plícase a xeración de emprego e de riqueza na con-
torna rural, polo que se pode concluír que toda a 
sociedade se beneficia do desenvolvemento dunha 
xestión forestal sostible.

Por outra parte, ao longo dos últimos anos, pro-
duciuse un aumento da sensibilidade social cara a 
actividade forestal, recoñecéndose que os bosques 
ofrecen toda unha serie de externalidades positivas: 
control da erosión e da desertización, regulación do 
ciclo da auga, mantemento da biodiversidade e da 
paisaxe, así como a capacidade de sumidoiro de car-
bono dos montes. Son servizos ambientais esenciais 
para manter a vida no planeta e que, polo menos 
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de momento, seguen sen ser retribuídos aos seus 
propietarios ou aos titulares dos bosques.

Poñendo o foco nos aproveitamentos leñosos, 
principal fonte de ingresos nos montes ibéricos, 
considérase que o 3 % é o limiar de rendibilidade 
económica que podería facer minimamente viable 
unha determinada explotación forestal se se teñen 
en conta as longas quendas de corta durante as 
que non é posible recuperar o investimento (habi-
tualmente por enriba dos 30 anos), e as múltiples 
incertezas vinculadas coa actividade forestal. Pois 
ben, esta rendibilidade non se consigue na maior 
parte dos montes españois se exceptuamos os en-
claves de especies de crecemento rápido, chopei-
ras e eucaliptais, do noroeste. Esta disparidade 
de resultados está fomentando que, nas últimas 
décadas, se abandone a xestión de moitos montes 
e alí onde a estación o permite aumente signifi-
cativamente a superficie ocupada por especies de 
crecemento rápido.

Neste contexto e considerando que:
•	 A superficie forestal de titularidade privada 

-máis de 20,1 millóns de ha, o 73 % do to-
tal nacional- repártese en España entre 3,5 
millóns de propietarios de montes, que sos-
teñen a maior parte da actividade forestal e 
da xeración de recursos estratéxicos para a 
sociedade e para a industria forestal. Atópa-

se distribuída en unidades de explotación de 
moi pequeno tamaño, a maioría procedente 
de herdanza, que non ten na actualidade po-
sibilidade de obter rendibilidade económica 
e que, segundo a lexislación tributaria, os 
seus titulares teñen a consideración de em-
presarios.

•	 A normativa fiscal española non se adapta á 
realidade das actividades silvícolas con longas 
quendas de produción e longos períodos de 
retorno dos investimentos, cun alto risco de 
incendio forestal, ameazas sanitarias, secas ou 
vendavais e con riscos derivados da propia rea-
lidade dun mercado a tan longo prazo.

•	 Os impostos de ámbito estatal nos que unha 
mellora tería un impacto de carácter univer-
sal e moi positivo na economía dos propieta-
rios forestais son o Imposto sobre a Renda 
das Persoas Físicas e o Imposto sobre Socie-
dades.

Parece urxente e necesario buscar vías que reco-
ñezan e compensen o valor dos bens e servizos que 
ofrecen os bosques, tal como se establece no arti-
go 45 da Constitución Española. Como resultado 
desta procura, preséntanse resumidas unha serie de 
propostas fiscais que poderían reverter a situación 
de progresivo abandono da actividade forestal que 
se está producindo en moitas áreas.

Unha rendibilidade económica do 3 % soamente se consigue na maior parte dos montes españois nos eucaliptais e chopeiras do noroeste. 
Plantación de eucalipto en Arzúa (A Coruña).
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Propostas de mellora da fiscalidade que afecta á 
actividade silvícola en España

1. Compatibilidade, baixo certas circunstan-
cias, entre o Réxime de Estimación Directa 
e o Réxime de Estimación Obxectiva

A inadecuación da normativa fiscal española á rea-
lidade da actividade silvícola con quendas de pro-
dución tan prolongadas provoca que propietarios 
forestais que teñan algunha outra actividade en 
estimación directa (autónomos), teña que tributar 
pola actividade forestal aplicando o Réxime de Es-
timación Directa, con tipos impositivos do 30 % ou 
superior sobre o total dos ingresos, cando na reali-
dade na gran maioría de casos obteñen resultados 
máis ben baixos. Por este motivo, cando a actividade 
silvícola sexa claramente diferente ao resto de activi-
dades que desenvolve, solicítase que se poida com-
patibilizar o Réxime de Estimación Obxectiva para a 
actividade forestal (moito máis axeitado) co Réxime 
de Estimación Directa no resto de actividades, ao 
contrario do que ocorre agora.

2. Exención parcial dos ingresos por vendas de madeira procedente de especies con quendas de corta 
superior a 30 anos

A falta de inadecuación da normativa contable á actividade forestal provoca que a medida que aumenta a quenda de 
corta a porcentaxe de ingreso por venda de madeira que se considera beneficio aumenta, ao contrario do que ocorre 
se se calcula o resultado aplicando o Réxime de Estimación Obxectiva, chegando ao paradoxo de que o 97 % do in-
greso derivado da venda de madeira de frondosas autóctonas a quendas de 80 anos considérase beneficio. Este feito 
contrasta coa realidade económica dos bosques: a menor crecemento das árbores, as rendibilidades da actividade son 
máis pequenas. Por este motivo, proponse a aplicación dun coeficiente redutor sobre o ingreso obtido (un 50 %), que 
permitiría reducir o impacto da falta de adecuación da normativa contable á realidade forestal para as especies con 
quendas de corta superiores a 30 anos, englobando as especies de coníferas e a todas as especies clasificadas como 
frondosas autóctonas.

3. Dedución do 20 % e do 40 % dos gastos e investimentos que realicen os silvicultores activos na conser-
vación, mantemento, mellora, protección e accesos do monte

Cumprimentando a medida anterior, proponse unha dedución no IRPF do 20 % dos investimentos que realicen os sil-
vicultores activos (aqueles que teñan ordenados e certificados os seus montes) na conservación, mantemento, mellora, 
protección e accesos do monte. Á súa vez, e para fomentar a instalación de masas de carácter protector, no caso de que 
os investimentos se realicen neste tipo de masas de marcado interese xeral, proponse que esa porcentaxe de dedución 
se aumente ata o 40 %.

4. Extensión das bonificacións fiscais establecidas na transmisión de superficies rústicas forestais ás cons-
trucións de dedicación forestal que se sitúen nelas

Aínda que esta proposta afectará a un número reducido de propietarios, considérase esencial que se recolla de forma 
explícita na Lei 19/995, de modernización de explotacións agrarias, que a redución que se pode aplicar na base impo-
ñible do Imposto sobre Sucesións e Doazóns para superficies rústicas de dedicación forestal resulta tamén extensible ás 
construcións de uso forestal que se sitúen nas mesmas2.

2  A propia Lei 43/2003, de 21 de novembro de Montes (e a súa modificación), recoñece no seu art. 5 apartado b, que “as construcións 
e infraestruturas destinadas ao servizo do monte no que se sitúan” tamén teñen a consideración de monte.
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Xosé Antón Fernández Rojo
Secretaría técnica de Montes de Vigo

A asemblea celebrada o 22 de febreiro de 2022 
escolleu por unanimidade a nova Xunta Executiva 
da Mancomunidade de Montes de Vigo (en diante, 
Montes de Vigo) coa continuación de Uxío Gonzá-
lez Pérez á fronte, a quen se lle encomendou que se 
siga afondando nun proxecto que leva en pé dende 
1996 e que ten un firme compromiso coa socieda-
de na que está inserido. Curiosamente a singradura 
arranca co 25 aniversario da entidade, unha ocasión 
única para realizar un exercicio de recoñecemento 
ao traballo colectivo do movemento veciñal no que 
levan implicados centos de homes e mulleres das 
14 entidades que a conforman. 

No momento da aceptación do cargo, o pre-
sidente fixo a seguinte reflexión: “no mundo fo-
restal 25 anos é tempo suficiente para que cer-
tas actuacións silvícolas dean os seus froitos e, 
ao mesmo tempo, resulta cedo para que outras 
rematen o seu ciclo. Con esta dobre óptica que-
remos abordar o noso cuarto de século de vida: 
por unha banda, toca pararse e mirar para atrás 
de cara a facer balance do importante traballo 
realizado; por outra banda, cómpre mirar para 
adiante e marcarse os retos dos próximos 25 anos 
como entidade sen ánimo de lucro que desem-
peña unha función de coordinación interna dos 
seus asociados e, ao mesmo tempo, que asume 
un compromiso de servizo ante a sociedade e de 
mediación ante as administracións”. No presente 

25 aniversario  
de Montes de Vigo:  
“Polo uso social do monte”
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artigo preténdense precisamente recoller algun-
has reflexións nesta liña.

En 1996 arranca a Mancomunidade. Ao longo de 
1996 tivo lugar o proceso constituínte da Mancomu-
nidade de Montes de Vigo. A prensa do momento 
recollíao do seguinte xeito: “o obxectivo fundamental 
é darlle unha solución aos problemas comúns que 
se lles presentan aos montes vigueses, sobre todo a 
proximidade da tempada de verán -e a conseguinte 
afluencia masiva aos montes sen que se chegaran a 
renovar os convenios existentes- e a inexistencia dun 
diálogo co goberno municipal”. No ADN da Manco-
munidade de Montes de Vigo atópase pois a función 
mediadora e de servizo á sociedade.

No momento inicial formaron parte da manco-
munidade un total de doce comunidades de montes: 
Beade, Bembrive, Cabral, Candeán, Castrelos, Co-
mesaña, Coruxo, Oia, Saiáns, Sárdoma, Valladares e 
Zamáns. Con posterioridade, ao disolverse Sárdoma, 
douse de baixa. Ao pouco tempo incorpouse Teis e 
Matamá. En 2021 fixo a súa entrada Lavadores as-
cendendo o número de asociados a 14 e o número de 
comuneiros e comuneiras a máis de 4.000.

Ademais, tamén se establecía a necesidade de 
que “o patrimonio medioambiental do noso conce-
llo conte cunha xestión axeitada”, sobre todo se se 
ten en conta que “as comunidades de montes teñen 
baixo a súa titularidade o 20 % da superficie do mu-
nicipio vigués”. Particularmente xa se mencionaba 
naquel momento que “ademais do aproveitamento 
social do monte, unha das demandas é a reforesta-
ción con especies autóctonas: a proliferación de eu-
caliptos, acacias e piñeiros preocupa especialmente 
dende hai anos”. 

Por último, resultaba palpable a urxencia de pór 
en marcha os plans de prevención de incendios, 
polo que se facía necesario iniciar o proceso de 
transformación dos montes periurbanos, dende o 
modelo produtivo instaurado na ditadura cara a un 
modelo de achegamento ás demandas sociais.

No arranque de 1998, dous anos despois da súa 
constitución, a Mancomunidade volve a ter que 
presentarse antes os medios de comunicación para 
denunciar “a falta de sensibilidade política” pola 
falla de apoio que estaba a recibir por parte do go-
berno local para poder desenvolver actuacións de 
protección dos montes periurbanos, situación que 
mudou a principios do século XXI, cando a maioría 
dos parques forestais das distintas parroquias pa-
saron a estar xestionados mediante un convenio co 
Concello de Vigo, recoñecendo a súa función de 
servizo público para a cidadanía.

En resumo, xa dende a súa orixe, as preocupacións 
da Mancomunidade de Montes de Vigo eran as pro-
pias que poden ter os xestores duns montes que, de 
xeito paulatino, proceden a modificar os aproveita-
mentos asignados ao monte, pasando dun exclusivo 

Uxío González Pérez, presidente de Montes de Vigo.

de madeira a un mixto, coa modificación necesaria do 
seu modelo de xestión, de forma que se consiga que 
eses montes pasen a formar parte das infraestruturas 
sociais tanto das parroquias onde se sitúan como da 
propia cidade, dada a súa proximidade ao casco urba-
no, o que acaba facendo necesaria a implicación do 
Concello de Vigo no seu mantemento.

O Plan de uso e xestión dos Montes de Vigo de 
2006: un punto de inflexión. No ano 2006 rema-
tou o “Proxecto Natureza Viva” no marco do sub-
programa Galicia/Norte de Portugal da iniciativa 
comunitaria Interreg III A, que permitiu elaborar 
un “Plan de ordenación dos usos dos montes periur-
banos de Vigo e Vilanova de Cerveira”. Participou 
no mesmo a Dirección Xeral de Montes e Indus-

Montes de Vigo urxe a acción do Concello de Vigo e da Xunta de 
Galicia para evitar os grandes lumes que están por vir.
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trias Forestais, como xefe de fila do proxecto, e a 
Deputación de Pontevedra, o Concello de Vigo e 
a Cámara de Vila Nova de Cerveira, como socios 
institucionais.

Neste traballo multidisciplinar ordenáronse as 
1.700 ha de montes veciñais no concello de Vigo, 
propondo o desenvolvemento sostible dos seus re-
cursos económicos, sociais e ambientais, a partir 
dunha diagnose que identificou os puntos críticos 
que poderían afectar a sostibilidade futura do mon-
te veciñal no municipio de Vigo. Entre eses puntos 
críticos identificados habería que destacar a escasa 
xestión da masa arborada, a diminución paulatina 
da biodiversidade, a crecente colonización do mon-
te por especies introducidas, o progresivo abandono 
dos elementos do patrimonio cultural relacionado 
co monte, as carencias que se identificaban na xes-
tión do patrimonio forestal, natural e cultural, ou as 
tensións que se derivaban da localización de activi-
dades non planificadas de recreo ao aire libre, da lo-
calización nos montes de infraestruturas e equipa-
mentos non vinculados a el, ou da presenza doutros 

usos, mesmo industriais, introducidos na superficie 
veciñal co paso dos anos. 

A partir desta diagnose, propúxose un modelo 
de xestión adaptativa que posibilitara “outorgarlle 
coherencia funcional ao conxunto dos montes de 
Vigo, facilitando a súa visibilidade como espazo in-
tegral e fundamental, como un potencial prestador 
de servizos ambientais e sociais que contribuísen á 
calidade de vida da cidadanía”. E dentro dese mo-
delo de xestión adaptativa, estableceuse un obxec-
tivo principal: “transformar uns montes pasivos en 
montes activos (...) para avanzar cara a uns montes 
multifuncionais, cunha maior sustentabilidade”.

Neste contorno complexo e dinámico, resulta in-
evitable que xurdan conflitos xa que nos montes in-
ciden moitos intereses, e non sempre compatibles. 
Neste sentido, unha das conclusións derivadas do 
proxecto foi que “os xestores da Mancomunidade 
non poden asumir o papel dunha plataforma de in-
tereses, senón ser un instrumento para a solución 
de conflitos dentro da complexa xestión dos montes 
periurbanos de Vigo. Así pois, a Mancomunidade 
ten a oportunidade de crear unha organización para 
a xestión integral dos montes como un instrumento 
que, ademais de desenvolver as directrices da orde-
nación, canalice os conflitos a través da negociación 
e da aprendizaxe. Esta función, ademais de tradu-
cirse en intervencións consensuadas, transmite 
unha imaxe corporativa de credibilidade, lexitimi-
dade e integridade imprescindible para converter o 
monte nun espazo xerador de servizos de calidade”. 

Como resultado de todo este proceso, a Manco-
munidade, xunto coas comunidades de montes que 
a integran, propúxose o reto de “ofrecer á cidade 
unha crecente variedade de usos en consonancia 
coas novas demandas, sempre que resulten harmo-
nizables coa primacía da función ambiental e da 
oferta de espazos de lecer de calidade”. 

Para garantir a xestión sostible do monte asumiron 
a necesidade de integrar os montes na trama urbana 

Acto de constitución da Mancomunidade de Montes de Vigo na prensa do 9 de abril de 1996 e reclamación pública en 1998.

O lema escollido pola Mancomunidade a partir de 2006 foi: “Mon-
tes de Vigo: polo uso social do monte”.
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co lema “Montes de Vigo: polo uso social do monte” e 
o deseño dun logo que os identificase, o que supuxo:
a. O achegamento das comunidades de montes de 

Vigo á sociedade e, particularmente, á lóxica de 
servizos, dado que unicamente coa corta de ma-
deira non se dá financiado de xeito ordinario a 
función social do monte.

b. A asunción por parte da cidadanía de máis respon-
sabilidades, en consonancia cos servizos deman-
dados, tanto directamente, asumindo parte do 
custo ou participando no seu mantemento, como 
indirectamente, a través das administracións pú-
blicas, coa promoción e asunción de custos.
Entre as materializacións máis destacadas da es-

tratexia citada foi a colaboración desenvolta dende 
o ano 2012 co Concello de Vigo, a través do Plan de 
Emprego Municipal, que permitiu a contratación 
anual de máis de 20 persoas que, en colaboración 
co persoal propio achegado polas comunidades de 
montes, estanse a encargar do mantemento dos 
Montes de Vigo. Ademais, colabórase nos parques 
forestais, na potenciación dos miradoiros dende 
diversos montes, na creación de tres áreas etnoar-
queolóxicas (Candeán, Saiáns e Zamáns), e na 
creación dunha rede de sendeiros de 128 km que 
conectan todos os parques forestais e valorizan os 
distintos recursos naturais e patrimoniais distribuí-
dos nos Montes de Vigo. 

Todos estes avances foron acompañados da con-
solidación por parte das comunidades de montes 
das festas no verán, que enchen o calendario de dis-
tintas ofertas culturais e gastronómicas. Ao mesmo 
tempo, os parques forestais son espazos de encon-
tro da cidadanía viguesa, particularmente aqueles 
con dotacións e cafeterías. A isto hai que engadirlle 
a dinámica crecente de realizar actividades de sen-
deirismo ou bicicleta de montaña polos sendeiros 
e pistas forestais. Como mostra desta dinámica de 
uso social do monte, pódense destacar a “Andaina 
polos Montes de Vigo” que, a partir de 2014, xun-
ta a máis de 1.000 persoas en cada edición, ou as 
distintas edicións da “Trail Montes de Vigo” cunha 
participación anual de máis de 250 persoas.

No período da pandemia deixaron de organizar-
se actividades, pero, sen embargo, a cidadanía “bo-
touse ao monte” como espazo de recreo e osixena-
ción, sendo o momento no que máis carga tiveron 
os Montes de Vigo dende que son xestionados polas 
comunidades de montes.

Os lumes do 2017 reorientaron as prioridades da 
Mancomunidade. O 15 de outubro de 2017, os 
montes de Vigo, ao igual ca outros moitos do sur de 
Pontevedra, sofreron un dos episodios máis traumá-
ticos da súa historia, ardendo case un terzo da su-
perficie veciñal de Vigo (566 hectáreas), resultando 

Cidadanía xantando no verán no Parque Forestal de Beade.
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moi afectado o monte veciñal de Zamáns e, prac-
ticamente arrasados os montes veciñais de Come-
saña, Coruxo, Matamá e Valadares. Unha desfeita 
que botou por terra o traballo de máis de 30 anos.

Evidentemente, os esforzos iniciais da Mancomu-
nidade concentráronse en buscar fórmulas de apoio 
para lograr a rexeneración dos espazos queimados e, 
ao mesmo tempo, a supervivencia das comunidades 
afectadas. Nesta liña logrouse asinar un convenio 
coa Consellería de Medio Rural que se implicou nos 
traballos de reforestación cun proxecto orzamentado 
en 1,4 millóns de euros para o período 2019-2022. 
Nestes momentos xa se percibe como colle forma 
o esforzo realizado, se ben é claro que aínda queda 
moito tempo ata que se volva ao estado orixinal.

En todo caso, a lección obtida do vivido no mes 
de outubro de 2017 é que non estamos libres de que 
volva a acontecer en calquera momento, tal como nos 
manifestou o director da Escola de Enxeñería Fores-
tal de Pontevedra, Juan Picos, en varias das xornadas 
nas que participou invitado pola Mancomunidade de 
Montes de Vigo, lembrándonos que “os grandes lu-

mes viñeron para quedarse, e é responsabilidade de 
todos prepararse para anticiparnos a eles”.

Precisamente esta é a prioridade que se marca 
a Mancomunidade de Montes de Vigo para os 25 
próximos anos: lograr establecer un sistema de pro-
tección pasiva, tanto do monte como da malla urba-
na que se asenta a carón del, que resulte coherente 
co papel desenvolto polos montes periurbanos de 
Vigo, con clara vocación de uso social. 

Claramente, neste traballo teñen que implicarse 
as administracións públicas, tanto a Xunta de Ga-
licia, como responsable da política de prevención 
de incendios, coma o Concello de Vigo, como res-
ponsable da xestión da biomasa da faixa secundaria, 
apoiando as súas actuacións nunha planificación do 
territorio que incorpore as novas investigacións que 
se están realizando dende a Universidade de Vigo 
para abordar a problemática dos grandes lumes. 
Dende a Mancomunidade considérase que o seu 
papel mediador toma especial relevancia para que 
poidan gozar os nosos netos do que hoxe se semen-
te nos Montes de Vigo •

P.F. conveniados co Concello de Vigo

Catálogo de recursos a disposición da cidadanía nas 14 comunidades de montes de Vigo.
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O I Congreso da Propiedade Forestal tivo lugar 
en outubro de 2021 en Valladolid e deixou sobre a 
mesa retos moi importantes e camiños necesarios 
para protexer e preservar o patrimonio natural de 
titularidade privada dos devastadores efectos do 
cambio climático. Unha das principais conclusións, 
na que todo o sector forestal coincide, é que o ca-
miño da supervivencia é a xestión forestal sostible e 
esta só poderá levarse a cabo se se pagan os servizos 
ambientais e as explotacións forestais son econo-
micamente sostibles. A alternativa é o abandono 
progresivo do monte e do espazo rural. As persoas 
especialistas insisten en que non queda moito tem-
po para cambiar o modelo de xestión. Os beneficios 
serán unha realidade nuns anos desde o punto de 
vista ambiental, económico, biodiverso e social. As 
Administracións teñen a chave. A continuación, 
enuméranse as conclusións máis sobresalientes das 
cinco sesións organizadas.

A situación dos xestores forestais ante o marco 
legal actual
1. A situación actual dos silvicultores non é debida-

mente comprendida, nin socialmente, nin desde 
o punto de vista administrativo e fiscal. Os produ-
tos forestais teñen baixo valor económico e existe 
un grave problema de relevo xeracional.

2. A silvicultura nunca foi tan importante nas polí-
ticas, e para o futuro da economía e o novo mo-
delo social; pero para que sexa unha realidade 
débense cambiar as condicións da PAC (ou dos 
fondos a recibir), a colaboración institucional e a 
fiscalidade, así como dotala de maior seguridade 
xurídica.

3. É urxente ter un Catastro actualizado, que sexa 
revisable de maneira áxil e crear mecanismos de 
coordinación para que as Administracións invo-
lucradas na xestión das fincas rústicas poidan 
organizarse, así como implantarse espazos para a 

I Congreso da Propiedade 
Forestal

Os tres piares fundamentais da xestión forestal sostible só se 

cumprirán se se pagan os servizos ambientais e as explotacións 

forestais son economicamente sostibles 
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interlocución entre Administracións e propieta-
rios forestais para conseguir desatascar a situa-
ción actual.

4. Débense facer realidade os pagos por servizos 
ambientais, o fondo forestal, os incentivos por 
externalidades e os mecanismos xa recoñeci-
dos na normativa coma os contratos territoriais. 
Os tres piares fundamentais da xestión forestal 
sostible só se cumprirán se se pagan os servizos 
ambientais e as explotacións forestais son eco-
nomicamente sostibles.

A política agraria e a arquitectura verde, oportu-
nidades para a silvicultura; o Plan Estratéxico da 
PAC 2023-2027 e os nosos montes
1. A PAC é a política agrícola común e non a fo-

restal e, en consecuencia, os aspectos forestais 
que se recollen na PAC teñen un claro carácter 
accesorio e complementario, se queremos máis 
fondos temos que pedir maior proporción de 
axudas na parte de desenvolvemento territorial, 
inda que non se avistan grandes posibilidades 
nun contexto con cada vez menos recursos e sen 
unha política común forestal expresa.

2. Na nova programación deberíase aplicar a fi-
gura do contrato territorial, como resultado 
dun “novo pacto social” entre a cidade e o ám-
bito rural, que podería constituírse, ademais, 
como un instrumento eficaz para vehicular a 
posta en marcha e desenvolvemento das inter-
vencións forestais previstas no segundo piar 
da PAC como elementos de condicionalidade 
reforzada.

3. As novas directrices da PAC, tras a súa adopción, 
poden proporcionar certa flexibilidade para com-
promisos específicos de xestión relacionados coa 
biodiversidade e o clima que van más alá do nivel 
de apoio actual e poden servir para poñer en mar-
cha os pagos por servizos ambientais.

4. As intervencións horizontais, como a transfe-
rencia de coñecementos e a cooperación van ser 
importantes na seguinte programación e repre-
sentan a multifuncionalidade dos bosques e a 
silvicultura.

Como comunicar á sociedade a importancia das 
persoas que se dedican á silvicultura e á xestión 
forestal sostible

Xornalistas especializados en comunicación fo-
restal destacaron, entre outras ideas:
1. É preciso presentar información do sector fo-

restal en positivo, contando as súas fortalezas 
e grandes beneficios para a sociedade e non só 
cando hai graves incendios ou problemas de des-
poboamento e abandono.

2. A información forestal debe ser transversal e 
estar presente en todas as seccións: economía, 
medio ambiente, empresas, turismo, política...

3. Hai que acercar o foco e transmitir a situación 
real do propietario forestal.

4. Mellorou a información forestal e a mensaxe so-
bre a necesidade dunha xestión forestal sostible 
que xa é unha idea troncal nos discursos infor-
mativos medioambientais.

5. É importante a formación forestal dos xornalis-
tas sobre os problemas e retos que afronta a pro-
piedade forestal.

Estrutura da propiedade: novas perspectivas para 
o avance na xestión activa do territorio forestal
1. As barreiras para o avance da xestión activa do 

territorio forestal son comúns na maioría das 
rexións europeas: a falta de documentación dos 
dereitos de propiedade, o minifundio, e o aban-
dono rural, que é o que mellor explica o elevado 
risco de incendios forestais.

2. Para promover a xestión agrupada de terreos fo-
restais é necesaria unha axeitada contabilidade 
dos servizos ecosistémicos con financiamento 
tanto público como privado que permita equili-
brar as contas das explotacións.

3. É conveniente que Administracións públicas, 
asociacións forestais ou entidades promotoras 
da certificación forestal traballen conxunta-
mente para dinamizar inda máis a xestión de 
millóns de hectáreas no noso país e en todo o 
suroeste europeo, e promover un novo marco 
normativo, fiscal e financeiro que acelere os 
cambios e permita superar o déficit de formali-
zación dos dereitos de propiedade.

A fiscalidade como posible ferramenta incentiva-
dora da xestión forestal 
1. Para sortear os obstáculos que supón o minifun-

dio para a posta en valor dos montes e rendibili-
zar por si mesma a xestión sostible desde o punto 
de vista social, ambiental e económico é necesa-
rio o apoio da Administración a iniciativas que 
permitan agrupar superficie para acadar unha 
unidade axeitada tecnicamente viable e econo-
micamente rendible, cunha xestión conxunta 
baixo un mesmo plan ou directrices para dar co-
herencia ás actuacións, abordar tratamentos ou 
traballos de gran envergadura e planificar unha 
oferta de recursos forestais. Así mesmo, asegú-
rase a persistencia da masa forestal e o seu bo 
estado de conservación.

2. Para evitar o progresivo abandono da superficie 
forestal, e a perda de valor ambiental, economía 
rural e poboación nesas áreas, é necesario bus-
car vías que recoñezan e compensen o valor dos 
bens e servizos que ofrecen os montes como a 
adopción de melloras do réxime fiscal para a ac-
tividade silvícola, tendo en conta os seus eleva-
dos ciclos produtivos, o longo prazo de retorno 
do investimento e as externalidades positivas •
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A principal motivación da lei é loitar contra o 
abandono e a infrautilización das terras agrarias 
en sentido amplo, pero incide claramente no seu 
articulado na defensa das terras agrogandeiras ou 
agropecuarias, tentando poñer freo á diminución 
da superficie agraria útil1 e promovendo o seu in-
cremento2 por un lado, e controlando a expansión 
da superficie forestal á conta da agropecuaria por 
outro.

1  Superficie agraria útil ou utilizada (SAU): é o conxunto das terras 
labradas e terras para pastos permanentes. As terras labradas com-
prenden os cultivos herbáceos, os barbeitos, as hortas familiares e as 
terras dedicadas a cultivos leñosos (viñas, oliveiras, froiteiras).

2  SAU media por explotación (2016): Galicia: 8,3 ha, España: 25,1 
ha, Europa: 16,5 ha.

Para isto a lei establece varios procedementos 
e ofrece varias ferramentas que as persoas intere-
sadas poderán escoller no caso de querer acoller-
se a algunha delas. Ademais engade a suspensión 
temporal das plantacións de eucaliptos (a coñecida 
moratoria) e modifica a Lei de montes de Galicia 
de 2012.

Investigación da titularidade. A Axencia Galega 
de Desenvolvemento Rural (AGADER) poderá in-
vestigar parcelas de dono descoñecido ou dos que 
non se teña certeza sobre a súa titularidade.

Este procedemento pódese iniciar de oficio ou 
mediante denuncia. Unha vez se inicia o procede-
mento, farase público no Diario Oficial de Galicia, 
no taboleiro de edictos do concello e na xefatura 

Lei 11/2021, do 14 de maio, de 
recuperación da terra agraria 
de Galicia

O 22 de maio de 2021 entrou en vigor o que implica varios cambios 
para a xestión forestal e pón a disposición ou modifica varias 
ferramentas de xestión do monte galego
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territorial correspondente durante un prazo de 20 
días e comunicarase tamén á Administración xeral 
do Estado.

Unha vez ditada a resolución, no caso de que 
non se acredite a propiedade de ningunha persoa, 
o predio pasará a pertencer á AGADER, inda que 
nun prazo de 10 anos, en caso de que apareza a 
persoa propietaria, poderá reclamarse. Pasados 10 
anos o predio pasará a formar parte do patrimonio 
da AGADER.

Catálogo de solos agropecuarios e forestais de 
Galicia. O Catálogo é o instrumento fundamental 
para a xestión e ordenación da terras agrofores-
tais de Galicia. Clasificará a totalidade dos terreos 
agroforestais en agropecuarios ou forestais en fun-
ción da súa aptitude produtiva actual e potencial 
a partir da análise de factores físicos, ambientais, 
estruturais e socioeconómicos, dándolle prioridade 
á clasificación como terreo agropecuario á terra con 
mellores características agronómicas.

O catálogo establecerá a regulación de usos per-
mitidos, prohibidos e autorizables correspondentes 
aos terreos agropecuarios e forestais.

A Consellería do Medio Rural pode realizar 
modificacións non substanciais na clasificación de 
terreos do Catálogo, cando a redelimitación non su-
pere o 5 % da superficie ocupada por eles.

O contido dos catálogos prevalecerá sobre cal-
quera instrumento de planeamento urbanístico.

O Banco de Terras de Galicia. A finalidade do Ban-
co de Terras é a xestión, mobilización e recupera-
ción produtiva das terras agrarias, de xeito que se 
favoreza a mellora da base territorial das explota-
cións e se asegure a correcta orientación produtiva 
destas terras.

No Banco de Terras están integradas parcelas de 
titularidade da AGADER (procedentes das masas 
comúns de zonas de concentración parcelaria e ou-
tras), os montes veciñais cando se extinga ou desa-
pareza a comunidade de veciños titular do monte, 
de maneira provisional, ou cando sexan declarados 
en estado de grave abandono ou degradación, par-
celas de propietarios descoñecidos e parcelas incor-
poradas voluntariamente por persoas particulares.

O Banco de Terras actúa de intermediario coa 
finalidade de arrendar, ceder gratuitamente ou ven-
der as parcelas incorporadas ás persoas que estean 
interesadas no seu aproveitamento de acordo aos 
usos permitidos na lexislación.

Incorporación voluntaria e exclusión de pre-
dios do Banco de Terras de Galicia. Unha persoa 
propietaria de terreos agroforestais pode solicitar 
a incorporación dunha ou varias parcelas no Ban-

Masa común procedente de concentración parcelaria xestionada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no concello da Estrada 
(Pontevedra) en estado de abandono.
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co de Terras para o seu arrendamento a terceiras 
persoas.

Non todas as parcelas se poden incorporar ao 
Banco de Terras. Existen unhas limitacións que 
deben superarse como coherencia entre título de 
propiedade, catastro e realidade física, superficie 
mínima, ausencia de afeccións sectoriais, aptitu-
de agronómica ou forestal, adecuado mantemen-
to ou outras.

Poderanse facer arrendamentos pactados a tra-
vés do Banco. AGADER poderá tamén allear a 
título oneroso mediante poxa dos predios da súa 
titularidade incorporados ao Banco de Terras e 
ceder gratuitamente, con ou sen transmisión da 
propiedade.

Declaración de abandono ou infrautilización de 
predios. Poderán ser declarados en abandono os 
predios nos que non se realiza ningún tipo de activi-
dade agrícola, gandeira ou forestal e que presentan 
unha cuberta herbácea, arbustiva ou arbórea espon-
tánea na maior parte da súa superficie.

O procedemento será iniciado de oficio pola Ad-
ministración, por iniciativa propia, por comunica-
ción ou por denuncia. Durante a fase de instrución 
a persoa propietaria terá 15 días para presentar as 
alegacións que estime pertinentes ou elixir unha 
das seguintes opcións:

a) No caso de declaración de abandono, com-
promiso de respectar as condicións mínimas 
que lle comunicase a AGADER.

b) No caso de declaración de infrautilización, 
compromiso de realización dunha práctica 
agroforestal axustada aos usos previstos no 
Catálogo de solos agropecuarios e forestais 
de Galicia.

c) Acreditar a cesión a un terceiro do uso e do 
aproveitamento do predio mediante calquera 
negocio xurídico válido en dereito.

d) A solicitude da incorporación do predio ao 
Banco de Terras de Galicia.

Permutas de especial interese agrario. Conside-
raranse como tales, entre outras, as permutas que 
permitan ás persoas titulares de predios agrofores-
tais eliminar enclavados cando se trate de explota-
cións forestais que dispoñan ou estean incluídas 
en instrumentos de ordenación ou xestión forestal, 
tamén as que contribúan á eliminación de servidu-
mes de paso. Estas permutas poden levarse acabo 
con ou sen modificacións nas estremas dos predios 
resultantes.

AGADER, a solicitude dos titulares permutan-
tes, levará a cabo os pertinentes traballos de índole 
técnica, valoración, asesoramento e intermediación 
se a permuta se declara de especial interese agrario.

A Axencia Galega de 

Desenvolvemento Rural (AGADER) 

poderá investigar (de oficio ou 

mediante denuncia) parcelas de 

dono descoñecido ou das que non se 

teña certeza sobre a súa titularidade

Enclavado no monte veciñal de Picoña (Salceda de Caselas) coa madeira queimada no verán de 2017 inda sen cortar.
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Permutas para a eliminación de enclavados. Po-
derán facerse sempre e cando as parcelas3:

•	 Estean clasificadas como rústicas pola nor-
mativa urbanística.

•	 Non teñan vivendas habitadas ou en correc-
tas condicións de habitabilidade.

•	 Estean situadas no interior do perímetro dou-
tra parcela ou conxunto de parcelas da mesma 
persoa titular ou posuidora dos dereitos de uso 
e se atopen en situación de abandono ou in-
frautilización.

•	 Separen dúas ou máis parcelas do mesmo 
propietario de maneira que teñan estremas 
con esas parcelas superiores ao 40 % do perí-
metro da parcela enclavada.

•	 Estean situadas no interior do perímetro con-
formado por parcelas pertencentes a varias 
persoas titulares e exista acordo entre elas 
para instar a permuta.

A parcela de substitución da enclavada deberá 
ter as seguintes características:

a) Unha superficie, como mínimo, superior a 
un 20 % da orixinal.

b) Contar con acceso a camiño público ou de-
reito de paso outorgado por quen insta a per-
muta.

c) Estar libre de cargas e gravames.
De non lograrse un acordo entre as persoas titu-

lares das parcelas que se pretenden permutar, po-
derá solicitarse da AGADER que medie entre elas. 
De non se lograren acordos, as persoas interesadas 
na permuta de parcelas enclavadas poderán, de ser 
o caso, iniciar as accións xudiciais que procedan.

3  Naturalmente, as persoas que voluntariamente queren permutar 
parcelas poden facelo sen recorrer á AGADER, de acordo ao prescri-
to no Código Civil, e as comunidades de montes veciñais de acordo 
ao artigo 8 da Lei 13/1989 de montes veciñais en man común de 
Galicia.

A AGADER promoverá que a execución das 
permutas de predios agroforestais de especial inte-
rese agrario se leve a cabo con carácter voluntario, 
e prestará asesoramento e mediación técnica, e po-
derá realizar traballos de mellora e establecer liñas 
de axudas específicas de inmatriculación rexistral 
dos predios.

Polígonos agroforestais. Un polígono agroforestal 
é un instrumento voluntario de mobilización de te-
rras que ten por obxecto o aproveitamento e a re-
cuperación produtiva de parcelas que se encontren 
en estado de abandono ou infrautilización4 ou se-
xan susceptibles de optimización, coa finalidade de 
constituír áreas de explotación que garantan a súa 
rendibilidade, contando coa existencia de axentes 
promotores públicos ou privados interesados no seu 
desenvolvemento.

Un polígono agroforestal cortalumes é un tipo 
específico de polígono agroforestal de iniciativa 
pública caracterizado pola súa aplicación exclusiva 
nas áreas cortalumes.

Poderán promoverse por iniciativa pública ou 
privada, sempre e cando se dispoña do acordo das 
persoas titulares dun 70 % das terras incluídas no 
polígono, agás no caso dos polígonos cortalumes, e 
que polo menos o 50 % das terras teñan un estado 
de abandono ou infrautilización.

Nos polígonos agroforestais poderanse levar a 
cabo procesos de reestruturación da propiedade 
para asegurar un tamaño mínimo das parcelas, que 
se fixará en función dos tipos de cultivos que se 
vaian producir neles. Tamén se poderán producir 
cambios de titularidade por compravendas ou per-
mutas ligadas á posta en marcha do proxecto, así 
como contratos de arrendamento ou outros nego-
cios xurídicos de cesión de uso ou transmisión de 
dereitos de aproveitamento sobre as parcelas incluí-
das no polígono entre os axentes promotores produ-
tivos e as persoas propietarias.

4  Estes polígonos fundamentalmente son como unha especie de con-
centracións parcelarias para terreos, principalmente agropecuarios, 
abandonados e tamén tratan de recuperar parcelarias xa existentes 
en estado de abandono.

Detalle dunha área de concentración de terreos agrícolas no con-
cello de Trasmiras (Ourense). Tomouse posesión dos novos predios 
a finais do ano 2007. En total concentráronse 552 ha das que 
305,67 están abandonadas (verde escuro).

O catálogo de solos agropecuarios 

e forestais establecerá a regulación 

de usos permitidos, prohibidos e 

autorizables e prevalecerá sobre 

os instrumentos de planeamento 

urbanístico
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Agrupacións e actuacións de xestión conxunta. 
Terán por finalidade a xestión de terras (agrogan-
deiras ou/e forestais) de forma conxunta e susten-
table. Poderán ser declaradas de utilidade pública 
e interese xeral e non suporá a reorganización da 
propiedade dos terreos agroforestais ou predios 
afectados.

Poderán solicitar o recoñecemento como agru-
pacións de xestión conxunta as seguintes entidades:

•	 As asociacións sen ánimo de lucro que se 
constituísen para dar apoio e asesoramento 
aos propietarios ou xestores de terras, ou para 
comercializar produtos conxuntamente sem-
pre que estean constituídas por persoas titu-
lares de dereitos de aproveitamento das terras.

•	 Sociedades civís e comunidades de bens
•	 Cooperativas e outras entidades de economía 

social
•	 Sociedades agrarias de transformación (SAT)
•	 Sociedades mercantís reguladas na lexisla-

ción de sociedades de capital
•	 SOFOR

•	 Calquera outra que teña por obxecto a recu-
peración, de forma conxunta, de terras agro-
forestais.

As comunidades de montes veciñais en man 
común poderán pertencer ás agrupacións forestais 
de xestión conxunta con plena capacidade xurídica 
para realizar os actos o negocios xurídicos necesa-
rios para iso5.

No caso das agrupacións forestais, é obrigato-
rio a xestión activa e sustentable segundo o instru-
mento de ordenación forestal e xestión forestal. A 
superficie mínima para constituír unha agrupación 
forestal é de 10 hectáreas.

Na superficie da iniciativa de actuación de xes-
tión conxunta, as persoas titulares ou con dereitos 
de uso ou aproveitamento de parcelas non perten-
centes á agrupación de xestión conxunta, ou que 

5  Esta posibilidade ten especial interese para montes veciñais con 
enclaves particulares e tamén para, en casos de montes particulares 
estremeiros  con montes veciñais xestionados, facilitar a dotación de 
infraestruturas e colaborar na xestión dos aproveitamentos.

Moratoria das novas plantacións co eucaliptos
A Lei de recuperación da terra agraria incorpora unha prohibición temporal de novas repoboacións con eucalipto, cuxo 
texto é o seguinte:
1.  Con carácter transitorio, ata o 31 de decembro de 2025 só estarán permitidas as repoboacións con especies do xéne-

ro Eucalyptus nos seguintes casos:
a. Repoboacións previstas en instrumentos de ordenación ou xestión forestal que fosen aprobados pola Adminis-

tración forestal antes da entrada en vigor desta disposición, ou nos citados instrumentos cando a súa solicitude 
de aprobación se atopase en tramitación con anterioridade á entrada en vigor desta disposición, e que fosen, 
finalmente, obxecto de aprobación pola Administración forestal.

b. Repoboacións que, en superficie, sexan equivalentes a outras xa existentes e que teñan unha ocupación domi-
nante de individuos do xénero Eucalyptus, e cuxos titulares decidan transformalas noutras formacións especí-
ficas, sexan masas de coníferas ou de frondosas caducifolias. Estas repoboacións deberán cumprir o disposto 
nesta lei e no resto da lexislación sectorial vixente, e a nova superficie de repoboación pertencerá ao mesmo 
titular e non poderá superar aquela que foi obxecto de transformación. En todo caso, será necesaria autorización 
previa emitida polo órgano territorial competente en materia de medio rural onde radique o monte ou terreo 
forestal.

2.  Con carácter transitorio, ata o 31 de decembro de 2025 as reforestacións con especies do xénero Eucalyptus unica-
mente estarán permitidas cando a ocupación anterior do terreo obxecto da reforestación constituíse unha masa pura 
ou mixta dominante deste xénero, e sempre e cando as plantacións anteriores se realizasen respectando o disposto 
na lexislación sectorial vixente.

3.  Para os efectos do indicado nos números anteriores, entenderase por dominante aquela ocupación que, dentro da 
mesma parcela catastral, supoña unha porcentaxe de pés maiores do xénero Eucalyptus superior ao 50 % do total da 
masa. Para estes efectos, consideraranse pés maiores aqueles que presenten un diámetro normal igual ou superior 
a 7,5 centímetros. No caso de que a ocupación do eucalipto sexa superior ao 50 % e inferior ao 80 % do total da 
masa, será necesaria autorización previa emitida polo órgano territorial competente en materia de medio rural onde 
radique o monte ou terreo forestal.

Igualmente, poderase solicitar autorización perante o mesmo órgano para aquelas parcelas poboadas con pés do xénero 
Eucalyptus que estean a ser xestionadas consonte a adhesión a modelos silvícolas orientativos EG2 ou EN2 cuxo obxec-
tivo de xestión sexa a produción de madeira para serra, chapa ou bateas en quendas superiores a vinte e cinco anos.
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non teñan acordos de cesión coa citada agrupa-
ción para o uso e o aproveitamento do seu predio, 
quedan obrigadas a manter unha adecuada xestión 
agroforestal da súa propiedade. O incumprimento 
desta obriga poderá xustificar o inicio dun procede-
mento de declaración de parcelas en situación de 
abandono ou infrautilización, segundo o disposto 
nesta lei.

Aldeas modelo. Nas aldeas modelo procurarase a 
recuperación da actividade económica e social dos 
terreos de antigo uso agrícola, gandeiro e forestal 
circundantes á aldea, e particularmente daqueles 
que se encontren en situación de abandono e in-
frautilización, así como dos núcleos incluídos nelas, 
co obxectivo de permitir a súa recuperación demo-
gráfica, a mellora da calidade de vida da súa po-
boación e a redución do risco de incendios.

A solicitude para declarar unha aldea modelo 
corresponde aos concellos interesados. O concello 
ten que xustificar que dispón do acordo das persoas 

titulares dos dereitos de aproveitamento dun míni-
mo do 70 % da superficie do perímetro proposto. 
Os propietarios deberán asumir un compromiso de 
incorporación das ditas parcelas ao Banco de Terras 
para a súa cesión por un período mínimo de tempo 
(dez ou cinco anos).6 

Instrumentos de fomento de recuperación da te-
rra agraria de Galicia. A AGADER poderá realizar 
traballos de mellora nos predios integrados no Ban-
co de Terras, conceder axudas, prestar apoio técni-
co e financeiro á tramitación dos polígonos agrofo-
restais, aldeas modelo ou ás actuacións de xestión 
conxunta, subscribir convenios para facilitar opera-
cións financeiras e outros incentivos principalmen-
te cando se xustifique un interese público o social •

6  Para levar adiante unha aldea modelo é necesario que exista unha 
persoa, ou varias, interesadas en arrendar todas as parcelas do 
proxecto. 

Modificación da Lei de Montes de Galicia

Para ser coherente cos obxectivos que persigue a Lei de recuperación de terras, foi necesario modificar a Lei 7/2012, do 
28 de xuño, de montes de Galicia. Un resumo dos cambios é o seguinte:

• Os terreos de antigo uso agrícola, aínda que presenten vexetación de carácter forestal, non teñen consideración de 
monte ou terreo forestal.

• Os enclaves forestais en terreos agrícolas quedan fóra do ámbito normativo forestal á espera do que resulte na car-
tografía do Catálogo.

• Os terreos rústicos de especial protección agropecuaria non teñen consideración de monte ou terreo forestal en 
ningún caso.

• Precísanse as definicións de silvicultor activo (necesidade de dispoñer ou estar incluído dentro dun certificado de 
xestión forestal sostible), unidades de xestión forestal, explotación forestal, certificado de xestión forestal sostible e 
persoas titulares de certificados de xestión forestal sostible.

• As comunidades de montes veciñais poderán pertencer ás agrupacións forestais de xestión conxunta.
• Desenvolve os cambios de actividade forestal a agrícola (por exemplo introduce prazos).
• Os cambios de actividade agrícola a forestal quedan fóra do ámbito normativo forestal.
• Suprímese a posibilidade de forestacións en solo rústico de especial protección agropecuaria.
• As condicións que deben cumprir as repoboacións forestais non poden referirse a terreos agrícolas ou agropecuarios.
• Acéptase a posibilidade de plantacións de eucalipto intercaladas con pés de frondosas sempre que se estean xestio-

nando consonte os modelos silvícolas EG2 ou EN2 e obtivesen autorización previa.
• As referencias ás “SOFOR” substitúense por as “agrupacións forestais de xestión conxunta”.
• Desenvólvese o obxecto, os requisitos e o recoñecemento das agrupacións forestais de xestión conxunta.
• Desenvólvese o Rexistro Voluntario de Silvicultores/as Activos/as.
• Modifícanse algunhas infraccións en sancións en materia de montes, entre outras as infraccións en materia de apro-

veitamentos (por exemplo: as sobredeclaracións ou infradeclaracións de volumes e ou densidades existentes nunha 
parcela considéranse falsidades de carácter esencial, cualificándose como infraccións graves).

• Recoñécese a condición de titulares de explotación agraria ás persoas inscritas no Rexistro Voluntario de Silviculto-
res/as Activos/as, para os efectos de posibilidade de constitución de sociedades agrarias de transformación (SAT).

• As repoboacións e rexenerados de especies existentes o 1 de xaneiro de 2019 teñen que estar adaptados ás novas 
distancias do Anexo II que entraron en vigor o 1 de xaneiro de 2019, antes do 1 de xaneiro de 2021.
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A Asociación Forestal de Galicia (AFG) celebrou 
o 6 de novembro de 2021 a súa XXXIV Asemblea 
Xeral Ordinaria no Pazo de Cultura de Pontevedra, 
un acto que decidiu celebrar na capital do Lérez en 
recoñecemento ao seu presidente saínte, Francisco 
Fernández de Ana Magán, que de sempre estivo 
vinculado persoal e profesionalmente coa comarca 
de Pontevedra.

A carreira de Francisco Fernández de Ana 
Magán como investigador iniciouse precisamente 
no Centro de Investigación Forestal de Lourizán, do 
que chegaría a ser xefe da sección de Fitopatoloxía. 
Foi tamén profesor da Escola de Capataces de 
Lourizán e profesor asociado da Escola Politécnica 
Superior de Lugo (USC).

Na súa traxectoria como investigador, publicou 
preto dun cento de traballos científicos, é autor de 
sete libros de temática forestal e destaca ademais 
a súa faceta como gran divulgador da micoloxía, 
sendo pioneiras a nivel mundial algunhas das súas 
investigacións sobre inoculación de micorrizas en 
especies forestais.

Francisco Fernández de Ana Magán accedeu á 
presidencia da AFG no ano 2004, tomando daquela 
o relevo de Xosé Represas, falecido hai uns meses. 
Durante o seu mandato á fronte da Asociación Forestal 
de Galicia, Francisco Fernández de Ana Magán 
impulsou a profesionalización dos servizos aos socios 
da AFG, da man dun competente equipo técnico.

Caracterizado por ser un dos fitopatólogos de 
referencia en España, o presidente saínte da AFG 
puxo os seus coñecementos en sanidade forestal 
ao servizo da Asociación, o que repercutiu nunha 
mellor atención aos socios. Tamén contribuíu ao 
fortalecemento da estrutura da AFG e destacou o seu 
esforzo pola promoción dun monte multifuncional, 
no que a produción de madeira conviva con outros 
servizos, como a produción de cogomelos e outras 
actividades económicas e de ocio.

Forte defensor do patrimonio natural e cultural 
de Galicia, Francisco Fernández de Ana Magán 
tivo tamén un papel importante á hora de tecer 
relacións estables con outras entidades do sector a 
nivel español e europeo.

Nova Xunta de Goberno da 
Asociación Forestal de Galicia

A AFG celebrou o 6 de novembro de 2021 no Pazo de Cultura de 
Pontevedra a súa XXXIV Asemblea Xeral, tras a que procedeu a 
renovar a súa xunta de Goberno
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Nova Xunta de Goberno. Substitúe a Francisco 
Fernández de Ana á fronte da presidencia da 
Asociación Forestal de Galicia, Antonio Rigueiro, 
que ata o de agora era vicepresidente de Relacións 
Institucionais da AFG.

Rigueiro tamén iniciou a súa traxectoria 
como investigador en Pontevedra, no Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán, onde traballou 
ata 1986. Posteriormente, ostentou varios cargos 
na Administración autonómica e no 1988 iniciou 
a súa andaina como profesor titular da Escola 
Técnica Superior de Enxeñeiros Agrónomos da 
Universidade de Santiago en Lugo, da que foi 
director entre 1990 e 1993. Nunha segunda etapa, 
dirixiu a Escola Politécnica Superior de Lugo entre 
1997 e o ano 2000.

Antonio Rigueiro Rodríguez é ademais membro 
numerario da Real Academia Galega de Ciencias 
desde o ano 2002. Na Universidade de Santiago, 
da que é catedrático, coordina tamén un grupo 
de investigación sobre sistemas silvopastorais, e é 
director da Estación Científica do Courel (USC).

Acompañan a Antonio Rigueiro na xunta de 
goberno da AFG as seguintes persoas:
• Francisco Dans del Valle, como vicepresidente 

de Relacións Institucionais.
• Juan Ramón Gallástegui Otero, como 

vicepresidente de Montes Particulares.
• José Luis Campos Represas, como vicepresidente 

de Montes Veciñais, en representación da 
Comunidade de Montes de Xinzo (Ponteareas).

Vogais de Montes Particulares
• Julio Aneiros Lorenzo.

• Manuel Galdo Dopico, en representación da 
Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro.

• Belén Mantiñán Edreira.

Vogais de Montes Veciñais
• Irene Díaz Martínez en representación da 

Comunidade de Montes Veciñais dos Chaos, 
Ribadeo.

• José Manuel Suárez Gamallo, en representación 
da Comunidade de Montes Veciñais de Saiar, 
Caldas de Reis.

Rede Natura, prevención de incendios e 
recuperación do ecosistema de piñeirais. A 
renovación da xunta de goberno da AFG, que se fixo 
en asemblea extraordinaria, estivo precedida pola 
XXXIV Asemblea Xeral Ordinaria, que serviu para 
facer balance do traballo dos últimos dous anos e 
para trazar a folla de ruta da Asociación. 

Entre as inquedanzas dos socios, destacaron 
as restricións que experimentan os propietarios e 
comunidades de montes que están afectados pola 
Rede Natura. Desde a Asociación, trasladouse o 
seu compromiso coa conservación da natureza, 
pero coincidiuse cos socios na necesidade de que 
a Administración estableza apoios para compensar 
aos propietarios e comunidades de montes polas li-
mitacións de usos ás que se ven obrigados.

Como fitos salientables dos últimos dous anos, a 
AFG destacou a colaboración que lle está a prestar 
ás comunidades de montes socias afectadas por 
incendios forestais no ano 2017, en especial na 
provincia de Pontevedra.

A AFG, en colaboración coas comunidades 
de montes, buscou unha vía de cofinanciamento 
por medio da inscrición dos proxectos de 
restauración no Rexistro de Compensacións 
de CO2 do Ministerio de Transición Ecolóxica. 
Esta inscrición permite que aquelas empresas 
interesadas en compensar de xeito voluntario a 
súa pegada de carbono poidan investir nestes 
proxectos de restauración, colaborando así cos 
propietarios forestais na recuperación de montes 
afectados por lumes.

Unha segunda liña de traballo da Asociación 
Forestal de Galicia, neste caso en colaboración 
coa Fundación Arume, sitúase na recuperación do 
ecosistema galego de piñeirais. Conxuntamente 
coa Fundación Arume, a Asociación Forestal de 
Galicia traballa en proxectos de mellora xenética 
das coníferas galegas e na restauración de montes 
con piñeiros, proxectos para os que a Fundación 
Arume solicitou fondos Next Generation.

Outros temas abordados na asemblea foron as 
novas normativas lexislativas que se preparan no 
ámbito forestal, en relación con cuestións como a 
prevención de lumes e a xestión de montes veciñais, 
así como o Plan Forestal de Galicia •

Francisco J. Fernández de Ana Magán.
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XXXV Asemblea da Asociación 
Forestal de Galicia

A Asociación Forestal de Galicia celebrou o 18 
de xuño de 2022 a súa XXXV Asemblea Xeral no 
Pazo de Toubes, en Cenlle, un acto ao que acudiron 
propietarios forestais e representantes de comuni-
dades de montes veciñais de toda Galicia.

A xornada serviu para poñer de manifesto algunhas 
das propostas que teñen os silvicultores para mellorar 
a xestión do monte. En concreto, a Asemblea aprobou 
dúas resolucións sobre cuestións que os propietarios 
consideran prioritarias: a mellora da fiscalidade fores-
tal e a actualización do Catastro de Rústica.

Sobre a fiscalidade, a Asociación Forestal de Ga-
licia ten principalmente tres propostas (véxase con 
maior detalle nas páxinas 5-7):
• Permitir que todos os propietarios forestais tri-

buten as vendas de madeira no Réxime de Esti-
mación Obxectiva (módulos).

• No caso dos montes veciñais e empresas que tri-
buten no Imposto sobre Sociedades, proceder a 
unha exención parcial do imposto nos aproveita-
mentos forestais de quendas de máis de 30 anos.

• Establecer deducións no IRPF de entre o 20 % e 
o 40 % dos investimentos feitos no monte.

Catastro de Rústica. Outra das actuacións priori-
tarias que contribuiría á mellora da xestión forestal 
é a actualización do Catastro de Rústica. O actual 
Catastro está desactualizado e contén numerosos 
erros, o que dificulta todo tipo de actividades fores-
tais (cortas, solicitude de axudas, etc.).

A situación do Catastro é ademais un obstá-
culo claro para a posta en marcha de agrupacións 
conxuntas de xestión forestal, que contribúan a 
solucionar os problemas derivados do minifundio. 
Os erros do Catastro dificultan a identificación de 
propietarios e parcelas, o que converte calquera 
proxecto de agrupación nunha tarefa titánica.

A Asemblea da AFG acordou emprazar ás Ad-
ministracións a poñer en marcha unha urxente re-
visión do Catastro, a fin de actualizalo e de resolver 
os problemas que presenta.

Compensacións de CO2
. A asemblea aprobou unha 

resolución para instar ás empresas que compran de-
reitos de CO2 para que o produto das vendas reverta 
na propiedade dos montes e non en intermediarios 
e especuladores.

Parques eólicos. Ademais, tras unha proposta pre-
sentada polos socios no transcurso da asemblea, 
acordouse trasladar á Administración a necesidade 
de revisar a compensación aos propietarios dos te-
rreos afectados polos proxectos de parques eólicos, 
dado o impacto que supón no territorio.

Ao remate da Asemblea, as arredor dun cento de 
persoas participantes compartiron unha comida de 
confraternidade e á tarde unha parte desprazouse 
ao monte de Ridimoas (Beade), onde se programou 
unha visita guiada a este espazo singular orientado 
á conservación •
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Entrevista a  
Antonio Rigueiro Rodríguez
Propietario forestal no Incio e presidente da 
Asociación Forestal de Galicia

Antonio Rigueiro Rodríguez é oriúndo do concello lucense do Incio. Como enxeñeiro de Montes o seu 

primeiro traballo foi como investigador no Centro Forestal de Lourizán (Pontevedra), onde traballou 

ata 1986, ano no que se incorporou como xefe do Servizo de Planificación Económica da Consellería 

de Economía e Facenda da Xunta de Galicia ata o ano 1988. Neste ano comezou a súa andadura 

na Universidade de Santiago de Compostela, como profesor titular na Escola Técnica Superior de 

enxeñeiros Agrónomos, da que foi director entre 1990 e 1993. Catedrático de Universidade desde 

1983, dirixiu entre 1997 e 2000 a Escola Politécnica Superior de Lugo e entre os anos 2001 e 

2009 o Departamento de Produción Vexetal e Proxectos de Enxeñaría. No ano 2002 ingresou na 

Real Academia Galega de Ciencias como membro numerario e é membro da Xunta de Goberno da 

Asociación Forestal de Galicia desde o ano 2004.
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–Once membros na Xunta de Goberno e só 
dúas mulleres, non hai propietarias ou xesto-
ras forestais en Galicia?
Pasamos de non ter representación feminina na 
Xunta de Goberno nos últimos anos a unha pro-
porción do 20 %, igual que a de propietarias parti-
culares asociadas á AFG. Coidamos que esa repre-
sentación feminina na Xunta de Goberno se debe 
incrementar no futuro, ao igual que as súas respon-
sabilidades, pois as mulleres van tendo cada vez 
unha maior presenza entre os propietarios forestais, 
tanto particulares como colectivos, e non temos dú-
bida de que teñen moito que achegar.
–Nos seus 36 anos de existencia a AFG leva 
tres presidentes relacionados co Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán, casuali-
dade ou non?
Así é. O primeiro foi Fernando Molina, en paz des-
canse, que foi director do Centro Forestal de Louri-
zán (CFL) e unha referencia para a maior parte dos 
forestais galegos. O meu antecesor, Francisco Fer-
nández de Ana Magán, tamén foi investigador nese 
centro, igual ca min. Pode ser casualidade ou quizás 
non, pois o CFL, aínda que os seus responsables 
non sempre lle dedican a atención que merece, é 
un centro de referencia nos ámbitos autonómico, 
nacional e internacional en relación coa investiga-
ción forestal e a transferencia de tecnoloxía ao sec-
tor forestal.
–Cales son os seus principais anhelos como 
presidente da Asociación Forestal de Galicia?
En liñas xerais será un mandato de continuidade, 
pois eu xa formaba parte das xuntas de goberno 
anteriores como vicepresidente de Relacións Ins-

titucionais. O mesmo sucede co secretario, Juan 
Ramón Gallástegui. Ademais, o director da AFG, 
Francisco Dans, incorpórase á Xunta de Goberno, 
precisamente ao posto que tiña eu. Eu coido que a 
AFG ten un bo equipo técnico, moi responsable, 
solidario e que funciona moi ben, desenvolvendo 
moi satisfactoriamente as tarefas cotiás, polo que, a 
nivel interno, o mellor que podemos facer é deixar 
as cousas como están, simplemente creando unha 
estrutura na que cadaquén vexa reflectidas as súas 
responsabilidades.
Gustaríame incrementar o número de socios e so-
cias e, se é posible o grao de atención aos mesmos. 
Tamén implicar en maior medida aos membros da 
Xunta de Goberno nas actividades da AFG.
A AFG vén atendendo os seus socios e realizando 
tarefas de formación e transferencia de tecnoloxía 
desde a súa creación, e ese é unha das tarefas 
máis importantes que temos que facer, para o que 
desexamos intensificar a nosa colaboración coas 
universidades e centros de investigación forestal e 
cos xestores forestais, que son os que propician o 
avance na silvicultura.
No eido das relacións coido que debemos continuar 
mantendo un papel importante e tractor na dinami-
zación do sector, apoiando e influíndo tanto na ca-
dea monte-industria como na Administración fores-
tal, buscando sempre o mellor para os propietarios 
forestais aos que nos debemos.
De cara á supervivencia económica da AFG será 
importante, ademais das cotas dos asociados, seguir 
buscando recursos en proxectos de investigación, 
contratos con empresas, convocatorias de axudas 
das Administracións, etc.
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Gustaríame ao remate do meu mandato deixar unha 
AFG máis grande, economicamente saneada e re-
coñecida polo sector, e por suposto cos asociados 
satisfeitos do noso labor.
–Como catedrático universitario e propieta-
rio forestal ao mesmo tempo, como considera 
que é, ou debería ser, a transmisión de coñe-
cementos entre estes dous niveis?
Coido que se debería mellorar substancialmente. 
Eu son profesor nun campus que se chama Cam-
pus Terra e en titulacións técnicas de carácter agra-
rio e forestal. A investigación que facemos é, en 
moitos casos, investigación aplicada a eses sectores, 
aos que con frecuencia non chegan os resultados.
Sempre defendín unha maior valoración dos tra-
ballos de calidade de transferencia de tecnoloxía. 
Nunca entendín que os resultados dunha investi-
gación con traballo de campo realizado en Galicia 
teñan que ser publicados, para que se valoren para 
conseguir un sexenio de investigación e polo tanto 
unha mellora na retribución, nunha revista en in-
glés de Australia, por exemplo, e que non se valore 
un bo traballo de transferencia de tecnoloxía que 
recolla os resultados desa investigación e os poña a 
disposición dos agricultores, gandeiros e silviculto-
res do rural galego, que son os que poden aproveita-
los en maior medida.
Nese senso parécenme de gran interese os sexe-
nios de transferencia de tecnoloxía, recentemente 
creados e dos que o Ministerio do ramo xa realizou 
algunha convocatoria. Posiblemente isto supoña un 
cambio de escenario, ogallá sexa así.
Desde o meu humilde punto de vista, hai xa anos 
que existe un baleiro na transferencia de tecnoloxía 

aos sectores agrícola, gandeiro e forestal de Galicia. 
As axencias de extensión agraria desapareceron na 
práctica, e ademais a súa dedicación ao sector fo-
restal non foi a máis axeitada. Quizás asociacións 
como a AFG, en colaboración coas universidades e 
centros de investigación forestal, deben recoller o 
testemuño nesta importante tarefa da transferencia 
de tecnoloxía ao sector.
–Que labor debería desempeñar a Asociación 
Forestal de Galicia neste proceso de transmi-
sión de saber?
As asociacións de propietarios, como a AFG, tamén 
realizan un papel importante en relación con este 
tema da transferencia de tecnoloxía, e tal vez de-
berían intensificar a relación coas universidades e 
centros de investigación para conducir ás persoas 
asociadas cara a modernidade a través da innova-
ción e o achegamento ás novas tecnoloxías.
–Eucalipto si, eucalipto non, ou todo o con-
trario?
Todo o contrario...jeje...non me “mollo”... Bueno, 
“mollareime” un pouco.
O eucalipto azul (Eucalyptus globulus) chegou a 
Galicia no século XIX e ao longo da pasada centu-
ria converteuse nunha importante especie forestal 
limitada ás zonas costeiras, pois é unha especie sen-
sible ás xeadas e non vai ben no interior.
Nas últimas décadas do século XX foise estendendo 
por Galicia o nitens (Eucalyptus nitens), que resis-
te as xeadas e polo tanto pode medrar en calquera 
zona da nosa comunidade, producíndose un espa-
llamento rápido e un tanto desordenado, incluso 
nas zonas costeiras, pois aínda que non brota de 
cepa ten crecemento máis rápido e é máis resisten-
te ao gurgullo ca o outro. 
O resultado foi que o sector forestal galego cami-
ñaba cara unha dependencia case total destas mir-
táceas, o que levou á Administración, co apoio do 
sector, a declarar unha moratoria nas plantacións 
ata o ano 2025, período no que só se poden plantar 
eucaliptos en terreos que xa os tiñan, é dicir tras 
unha corta destas especies.
O Plan Forestal de Galicia tamén prevé unha redu-
ción da superficie ocupada por estas especies. Non 
é bo que o sector forestal galego se basee só nos eu-
caliptos, ou en eucaliptos e piñeiros, pois iso pode 
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ter malas consecuencias nos eidos económicos e 
fitosanitarios. Que sucederá se baixan os prezos de-
sas especies de crecemento rápido e non temos ou-
tras alternativas? Que sucederá se aparecen, como 
xa está sucedendo, pragas e doenzas que afecten 
gravemente esas especies?
Eu sempre defendín un sector forestal diversifica-
do, con especies de crecemento rápido que pro-
porcionan materia prima para o importante tecido 
industrial que temos, pero tamén con especies de 
crecemento medio ou lento, e dando entrada ás es-
pecies frondosas cuxa madeira estamos importando 
ou produtos elaborados con ela. A calidade paisaxís-
tica dos nosos montes e a biodiversidade vexetal e 
animal tamén o agradecerán.
–Que cultiva vostede nos seus montes?
Predico co exemplo. Eu herdei unha pequena pro-
piedade rural no concello do Incio e non posúo 
moita superficie de terreo, pero plantei castiñeiros, 
freixos, ameneiros, chopos, carballos americanos e, 
nas terras de peor calidade, piñeiros insignes, piñei-
ros do país e piñeiros de Oregón. Tamén fixen un 
proba nunha pequena parcela con eucalipto nitens 
que devorou o gurgullo... iso de que é resistente 
non é certo... cando non ten outra cousa que lle 
guste máis vaia se o come...
–Vostede, por enriba de todo, é botánico, e ta-
mén é propietario forestal, considera posible 
conxugar sen rozamento a conservación e o 
cultivo forestal?
A confrontación entre conservacionistas e produti-
vistas entre os enxeñeiros forestais non é algo novo, 
quizais tivo o seu momento álxido a mediados do 
pasado século, cando comezaron a xeneralizarse as 

repoboacións forestais en España con piñeiros e eu-
caliptos.
Na sociedade, sobre todo nos ámbitos urbanos, a 
preocupación polo medio ambiente e pola paisaxe é 
algo máis recente, e os grupos ecoloxistas desenvol-
ven un papel importante nesta sensibilización, que 
tamén ten que ver co desenvolvemento socioeconó-
mico e coa mellora do nivel de vida, ás veces dise 
que nos preocupamos do medio ambiente cando te-
mos o estómago cheo, é dicir cando temos cubertas 
outras necesidades básicas.
Dicía a mediados do pasado século D. Luis Ce-
ballos, insigne profesor de Botánica da Escola de 
Enxeñeiros de Montes de Madrid, que chegarían 
tempos nos que os bosques se valorarían máis pola 
paisaxe que crean que pola madeira que producen. 
No caso dalgúns montes próximos a núcleos de po-
boación importantes xa é así.
Eu coido que en Galicia debemos protexer o patri-
monio natural valioso que chegou aos nosos días, 
pero ese patrimonio está na súa maior parte en te-
rreos de propiedade privada e deberíase compensar 
aos propietarios polo lucro cesante e polos servizos 
ambientais que prestan á sociedade.
Por outra parte, os montes produtivos, tamén de 
réxime privado de propiedade na súa maior par-
te, se queremos que os propietarios os poñan en 
produción e apliquen os modelos silvícolas apro-
piados deben ser rendibles e penso que a Admi-
nistración forestal debería tomar medidas encami-
ñadas a conseguir unha maior diversificación da 
produción de madeira na nosa comunidade. Ta-
mén se debería prestar maior atención aos produ-
tos forestais non madeireiros (pastos, cogomelos, 
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terán que guiarse pola superficie total de cadaquén 
segundo o Catastro e facer o reparto nunha especie 
de concentración privada.
–E aproveitando que é profesor dos futuros 
enxeñeiros forestais, como os ve a eles, que 
imaxe teñen do monte galego?
Cando eu comecei a impartir clases nas titulacións 
universitarias de carácter forestal no campus uni-
versitario de Lugo, non había límite de prazas e, en 
consecuencia, había moita masificación e aterraban 
alí moitos estudantes sen vocación, simplemente 
porque non puideran entrar noutras titulacións da 
súa preferencia.
Unha vez veu un alumno ao meu despacho para 
pedirme que lle cambiara a data do exame de 
setembro porque lle coincidía coa festa do seu 
pobo, como se pode ver un motivo moi xustifica-
do. Díxenlle que non podía ser e estivemos falan-
do un tempo, comentoume que a carreira non lle 
gustaba moito e que ademais lle resultaba difícil, 
deixoume un tanto desconcertado cando me dixo: 
xa di miña nai que para plantar piñeiros non hai 
que estudar tanto...
Na actualidade temos poucos estudantes e con vo-
cación, en xeral bos e algúns moi bos, por exemplo 
os que están a facer o dobre grao de forestais e 
agrícolas.
Presidín un dos últimos tribunais das oposicións 
de enxeñeiros de Montes da Xunta e sentinme 
satisfeito porque entre os que acadaron mellores 
resultados estaban persoas que foron alumnas e 
alumnos meus, aínda que algúns parece que se 
queixaron porque puxen algunhas preguntas de 
Botánica... •

froitos e sementes de árbores, froiteiras arbustivas, 
plantas medicinais e aromáticas, cortiza, resina...). 
Ademais, a sociedade debería compensar, tamén 
neste caso, polos servizos ecosistémicos: paisaxe, 
conservación da biodiversidade, protección dos 
solos, regulación do réxime hidrolóxico, secuestro 
de carbono...
–Como cre que se debería actuar para evitar 
que estes dous aspectos deixen de ser anta-
gónicos?
As directrices da UE parece que van no sentido 
de ir incrementando o papel conservacionista dos 
bosques, en detrimento do papel produtivista. Pode 
ser acertado en determinados países e rexións, pero 
en Galicia, onde a propiedade forestal pública case 
non existe, onde temos a maior produtividade fores-
tal de Europa e onde, salvo nos montes de propie-
dade colectiva, impera o minifundio, non me pare-
ce o mellor camiño.
–Vostede é socio da AFG desde 1995, que o 
animou a asociarse?
Xa choveu.
Eu era consciente do problema que supoñía para o 
sector forestal galego a fragmentación da propieda-
de e, polo tanto, da conveniencia de agruparse, pa-
receume unha iniciativa moi interesante e decidín 
sumarme e achegar o meu gran de area. Daquela 
non me imaxinaba que ía desempeñar un papel im-
portante na AFG.
Doutra parte o presidente era D. Fernando Molina, 
un dos meus mestres como técnico e como persoa, 
e iso tamén me animou.
–Como ve o futuro dos seus montes? Consi-
dera que as persoas xoves teñen interese polo 
monte?
Eu penso que hai de todo, como en botica.
Hai xoves moi implicados coas súas propiedades fo-
restais e hai outros, seguramente os máis, que lles 
interesan máis outras cousas.
Os meus fillos cando accederon aos estudos uni-
versitarios e tiveron que pór as titulacións por orde 
de preferencia puxeron de primeira a que querían 
facer e de segunda enxeñeiro forestal. Sabían que 
entrarían na primeira pero quixeron dalgunha ma-
neira “contentar” a seu pai... e tamén comentaron 
que se viñan estudar á miña escola todo o mundo 
pensaría que aprobaban por recomendación e non 
polo seu labor. O certo é que querían estudar outra 
cousa, e a min pareceume ben.
Hoxe están traballando fóra, en Alemaña el e en 
Murcia ela, non están tan vinculados coma min que 
me criei na aldea, pero teñen claro que queren con-
servar as propiedades e seguilas xestionando. Cando 
lles traspase os poderes teño que asocialos á AFG.
Posiblemente as xeracións que nos sucederán serán 
as que superen o problema do minifundio, unha 
eiva crónica do rural galego. Como as estremas das 
parcelas en moitos casos son difíciles de identificar 
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Silvicultura

O comercio do CO
2  

desde o punto de vista da  
xestión forestal

Daniel Rodríguez Cebreiro
Responsable da unidade de proxectos de carbono da AFG

Aínda que sexa probable que, nun prazo non 
moi afastado, se poidan abrir outras vías alternati-
vas para a comercialización de dereitos de absor-
ción de CO2, de momento a única forma operativa 
de facelo en España é a través do Rexistro da Ofi-
cina do Cambio Climático, adscrita ao Ministerio 
para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico 
(MITERD). Para poder inscribir un determinado 
proxecto como proxecto de absorción, é necesa-
rio que as superficies onde se vaian realizar as ac-
tuacións de restauración ou reforestación conten 
cunha extensión mínima de 1 hectárea en couto 
redondo e respondan a un destes dous requisitos:
•	 Que esas superficies se atopen rasas, fracción 

de cabida cuberta en madurez inferior ao 20 %, 
desde o 1 de xaneiro de 1990 ata o momento 
en que se inicia o proxecto de restauración ou 
reforestación; ou ben

•	 Que esas superficies estivesen arborizadas e se 
viran afectadas por un incendio forestal, facen-
do necesaria a corta da masa.

Se cumpren un deses requisitos, unha vez se 
realicen os traballos de restauración (plantación, 
apertura de rúas en rexenerado ou selección de 
rebentos), poderase elaborar un proxecto de absor-
ción e presentalo no Rexistro para a súa inscrición.

Tamén se poden inscribir proxectos con traba-
llos xa realizados en anos anteriores, sempre que se 
iniciaran con posterioridade ao mes de outubro de 
2012 (os proxectos iniciados antes dese mes non 
poden inscribirse no Rexistro do MITERD).

Os proxectos de absorción. Unha vez realizados 
os traballos, para seguir co proceso de inscrición 
corresponde elaborar un documento (proxecto de 
absorción) onde se achegue diversa información 
sobre as masas instaladas nesa superficie: especie, 
densidade inicial, densidade final, modelo silvícola 
a utilizar, entre outra información. Ademais, é nece-
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sario que se realice unha cuantificación das absor-
cións de CO2 previstas durante o período no que a 
parcela permaneza inscrita no Rexistro.

Para ese cálculo emprégase unha calculadora 
desenvolvida pola Oficina do Cambio Climático, 
que só ten en conta a especie, o período de perma-
nencia e a densidade final por especie. Ao non ter 
en conta a produtividade da parcela, o resultado ob-
tido en canto a absorcións previstas non ten por que 
coincidir cos dereitos de absorción que realmente 
se vaian xerar no futuro, pero permitirá calcular os 
dereitos de absorción que se poderán comerciali-
zar no momento no que se realice a inscrición do 
proxecto no Rexistro.

Á hora de elaborar os proxectos de absorción que 
se pretendan presentar para inscribir, que poden ser 
varios por monte, débense considerar os períodos de 
permanencia que se queiran asumir para cada unha 
das masas, tendo en conta que, durante ese número 
de anos elixido, non se poderá realizar o seu aprovei-
tamento final. Entre tanto non chegue ese momento, 
poderanse levar a cabo as cortas de mellora (rareos) 
que se estimen oportunas, sempre que non se baixe 
da densidade de pés que se indicou no momento de 
inscrición do proxecto de absorción.

É importante elixir de forma meditada ese 
período de permanencia xa que só será posible 
vender dereitos de absorción durante eses anos. 
Unha vez finalice, aínda que a masa non se corte 
e siga absorbendo carbono, non se poderán seguir 
comercializando dereitos de absorción. Ademais, 
como o Rexistro permite vender un 20 % das absor-
cións previstas no momento da inscrición, a maior 
período de permanencia, máis vai medrar a masa e 
por tanto maior será a capacidade de venda no mo-
mento inicial, que é onde máis fondos económicos 
se necesitan para afrontar os traballos establecidos 
no modelo silvícola. Por todo o anterior, interesa 
que o período de permanencia elixido sexa o máis 
prolongado posible, sempre que iso non supoña 
romper o equilibro de idades da ordenación, non 
incremente o risco sanitario para a masa e non poña 
en perigo a viabilidade económica da explotación. 
Este período de permanencia debería ser acorda-
do cos técnicos forestais responsables de elaborar o 
instrumento de ordenación do monte.

Beneficios e vantaxes derivados da inscrición dos 
proxectos de absorción. Supoñendo que se restau-
rou unha superficie “rasa” ou afectada por un incen-
dio forestal e se inscribiu no Rexistro de Proxectos 
de Absorción de CO2 da Oficina do Cambio Cli-
mático, xa se poderían establecer nunha balanza os 
posibles beneficios e prexuízos desa decisión.

En canto aos posibles beneficios ou vantaxes 
derivados desa inscrición, o primeiro que destaca 
é que permite financiar parte dos traballos desde 
o momento inicial, obtendo recursos desde que se 
realiza a primeira actuación. Isto permitirá reducir 
a cantidade de diñeiro que se necesita para afron-
tar a restauración nunha determinada área e, como 
consecuencia dese menor desembolso inicial, per-
mite incrementar a taxa interna de retorno. Para 
facerse unha idea desa mellora, un prezo do de-
reito de 12,70 €/tCO2eq durante todo o período 
de permanencia equivalería, desde o punto de vista 
financeiro, a que nos pagasen o dobre pola madei-
ra no momento da corta final. Este feito evidencia 
que é moi importante canto se ingresa, pero con 
quendas de produción tan prolongadas como as 
forestais, en ocasións o cando resulta un aspecto 
aínda máis crítico.

Todos os que pacientemente se dedican á sil-
vicultura saben que a restauración non acaba na 
plantación, senón que comeza con ela. A un mon-
te con tanta presión social coma o galego resúltalle 
moi difícil evolucionar de forma natural sen a inter-
vención das persoas, porque o risco de incendio in-
creméntase substancialmente. Esta esixencia obri-
ga a que sexa necesario executar algunha roza que 
permita que a plantación ou a rexeneración natural 
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Masa de piñeiro do país restaurada tras ser afectada por un incen-
dio no ano 2013, dentro do proxecto “Galicia Rexenera” en Santa 
Mariña (O Rosal).
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acabe impoñéndose, ademais da conveniencia de 
realizar unha ou máis podas para ir configurando a 
árbore e así lograr dous beneficios principais: redu-
cir o risco de incendio e facilitar a saída comercial 
da madeira no caso de que se realice un aproveita-
mento comercial da mesma.

Nunha explotación forestal de certo tamaño, 
requírense constantemente fondos para afrontar 
eses traballos de mantemento da masa. E en caso 
de tratarse de montes desordenados como conse-
cuencia dun incendio, por exemplo, o desequilibrio 
de idades pode ser tal que, en ocasións, sen ser o 
momento óptimo para levala a cabo, podería ser ne-
cesario afrontar a corta final das masas sen que es-
tean completamente maduras para así poder facer 
fronte aos pagos do día a día da explotación. Nestas 
circunstancias é onde reloce o segundo beneficio 
da comercialización do CO2: a capacidade de xe-
rar fondos de maneira constante, o que evitaría ter 
que adiantar a corta final (sacrificio de corta). Isto 
facilitará a elección da quenda óptima das masas 
forestais tanto desde o punto de vista forestal como 
de rendibilidade económica.

Ademais, e como unha vantaxe adicional, en 
caso de montes moi degradados, esta capacidade 
de xerar fluxos constantes tamén permite afrontar 
a restauración en fases sucesivas, onde unha fase 
pode ser financiada parcialmente cos ingresos de-
rivados da comercialización dos dereitos de absor-
ción xerados na fase anterior.

Compromisos e riscos derivados da inscrición 
dos proxectos de absorción. En primeiro lugar, 
debe indicarse que o feito de que un determi-

nado proxecto sexa inscrito no Rexistro non ten 
ningunha influencia no modelo silvícola a aplicar, 
que seguirá sendo o elixido pola persoa propietaria 
ou redactora do instrumento de ordenación non 
sendo necesario realizar, por tanto, traballos adi-
cionais aos que conviría realizar en caso de non 
estar rexistrado. En segundo lugar, débese ter en 
conta que o feito de que o proxecto estea inscrito 
tampouco limita o acceso a todo tipo de axudas 
ou subvencións xa que, o titular dun determinado 
proxecto de absorción, non está recibindo unha 
subvención senón que está prestando un servizo 
que consiste no “filtrado” do carbono do aire, para 
eliminar CO2 da atmosfera.

O único compromiso que se asume coa inscri-
ción no Rexistro é o de non realizar a corta final da 
masa ata que non se complete o período de perma-
nencia. Para especies con quendas de corta longas, 
as frondosas caducifolias por exemplo, o período 
mínimo establecido (30 anos) non sería inconve-
niente xa que sempre se necesitarán máis anos de 
quenda que eses 30 para proceder á corta final do 
arborado, se é que está previsto o seu aproveitamen-
to comercial. En principio tampouco o sería para o 
piñeiro do país, que como mínimo necesita 35 anos 
para desenvolverse de xeito adecuado. No caso do 
piñeiro insigne podería significar certo alongamento 
da quenda pero, aos prezos actuais do dereito de 
absorción, “estirar” cinco anos a quenda de corta 
máis habitual sería compensado con importantes 
ingresos económicos: ao redor de 2.500 euros no 
momento inicial e ata 7.000 euros adicionais du-
rante o resto do período de permanencia cos prezos 
que se manexan na actualidade.

Instalación de plantas de frondosas autóctonas con protectores nunha superficie queimada no ano 2017, dentro do proxecto “Galicia 
Rexenera” nos montes Alba e Cepudo (Vigo).
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Para especies de quendas menores a 30 anos, o 
eucalipto por exemplo, con carácter xeral interesa 
optar pola opción de facer cortas intermedias du-
rante o período de permanencia. Estas cortas inter-
medias están permitidas polas normas do Rexistro, 
non obrigando a modificar a silvicultura habitual 
que se aplica no monte. Con todo, é necesario ter 
en conta que, canto menor sexa a quenda, menor 
será a posibilidade de comercializar carbono, polo 
que a duración da quenda convén analizala de for-
ma detida, buscando optimizar o ingreso na medi-
da do posible. Mesmo podería resultar interesante 
para certas masas ir a quendas extra longas para o 
eucalipto (30 anos ou máis), o que faría reducir a 
produción de madeira de eucalipto pero optimiza-
ría os ingresos derivados da comercialización dos 
dereitos de absorción. Para cada monte, segundo 
a súa produtividade e nivel de mecanización, as 
quendas ideais poderán ser moi diferentes. 

Os custos técnicos. Por último, todo o proceso im-
plica asumir uns custos técnicos. En relación coa 
comercialización de dereitos no momento inicial, 
e tendo en conta o seu prezo actual, eses custos 
poden situarse arredor do 10 % do ingreso, men-
tres que para o resto de operacións de comerciali-
zación futuras debería situarse entre o 1 % e o 3 % 
do ingreso, en función do custo que sería necesa-
rio asumir para realizar as parcelas de inventario. 
Por tanto, aos prezos actuais, os custos técnicos 
poderían situarse nun máximo do 5 % do total de 
ingresos totais previstos pola comercialización dos 
dereitos dun determinado proxecto de absorción, 
porcentaxe que dependerá, sobre todo, da exten-

sión da superficie restaurada ou reforestada, sendo 
maior a porcentaxe canto menor sexa a extensión da 
mesma, polo que non parece adecuado ceder unha 
porcentaxe elevada dos ingresos para compensar os 
traballos técnicos vinculados coa inscrición e man-
temento do proxecto no Rexistro.

Conclusións. Tendo en conta todo o anterior, unido 
á existencia de bolsas de garantía que funcionan a 
modo de seguro cubrindo a perda de dereitos en 
caso de incendio forestal ou outras causas de forza 
maior, a conclusión á que se chega é que inscri-
bir un proxecto de restauración ou reforestación no 
Rexistro do MITERD xera múltiples vantaxes des-
de o punto de vista financeiro, sen que iso supoña 
crear distorsións na ordenación do monte no caso de 
elixir quendas de corta adaptadas ás características 
físicas das parcelas forestais que se xestionan.

Dado o forte ingreso inicial, así como o carác-
ter recorrente dos ingresos no futuro, non parece 
adecuado ceder eses dereitos a cambio dun ingreso 
puntual ou a cambio de que un terceiro faga unha 
actuación silvícola puntual. Pola contra, parece 
máis conveniente que a persoa propietaria ou xes-
tora encargue a elaboración do proxecto de absor-
ción que lle permita comercializar os dereitos xe-
rados cando queira, a quen queira e ao prezo que 
lle pareza axeitado, sen delegar esas decisións nun 
terceiro. Aínda que o futuro deste mercado non se 
pode coñecer con exactitude, ter a capacidade de 
decisión sobre esas cuestión nas futuras comercia-
lizacións fará que o ingreso derivado desas transac-
cións teña o mellor impacto posible na viabilidade 
económica da explotación forestal •
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Evolución das necesidades financeiras por hectárea dunha masa de piñeiro do país, con produtividade media e nivel de mecanización 
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Mecanización da resinación.  
A potencialidade da pica circular 
mecanizada nos piñeirais de Galicia

Enrique Martínez Chamorro
Doutor enxeñeiro de Montes. 

Centro de Investigación Forestal de Lourizán-AGACAL. 

Consellería do Medio Rural

O aproveitamento resineiro, estase a conside-
rar no noroeste peninsular como unha posibili-
dade para xerar ingresos complementarios funda-
mentalmente nos piñeirais atlánticos de piñeiro do 
país produtores de madeira. Nos últimos 5 anos 
apostouse polo aproveitamento resineiro polo mé-
todo tradicional de pica de casca que está condi-
cionado por ser unha técnica de extracción que 
variou moi pouco dende mediados do século pa-
sado, sendo un traballo case artesanal, que esixe 
experiencia, pericia e esforzo físico, e que segue 
empregando ferramentas que en moitas ocasións 
son fabricadas de forma artesá por ferreiros. Por 
outra banda, as condicións do monte galego (ato-
mización da propiedade, orografía, pluviometría, 
presenza de matogueira e altas densidades) de-

mandan solucións diferentes aos piñeirais que se 
resinan fundamentalmente en Castela.

Tendo en conta o exposto a mecanización da re-
sinación pode mellorar as producións e calidade da 
resina obtida e mellorar os rendementos. Con esta 
idea, o Centro de Investigación Forestal de Lourizán 
(CIF de Lourizán) abriu hai uns anos unhas liñas de 
traballo centradas no aproveitamento da resina tendo 
en conta as particularidades do monte en Galicia e a 
compatibilidade co aproveitamento madeireiro.

O por que da mecanización? O método tradicional 
de pica de casca en Galicia leva consigo realizar os 
seguintes labores:
1. Eliminación do estrato arbustivo: se debaixo do 

arboredo existe unha matogueira densa que difi-
culte os traballos de resinación débese eliminar 
cunha roza. Este traballo non adoita realizarse 
nas zonas resineiras de Castela e León.

2. Desroñe: consiste en alisar a casca do piñeiro na 
cara onde se vai a picar. Denomínase cara cada 
franxa vertical onde se resina. Realízase para fa-
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cilitar a realización das picas, favorecer a saída 
de miera e tamén co obxectivo de estimular a 
produción de resina.

3. Colocación da grampa e o pote: co obxecto de 
conducir a resina cara ao pote colócase unha fo-
lla de ferro galvanizado, a grampa. O pote é un 
recipiente de plástico con forma de maceta que 
se suxeita ao tronco entre a grampa e unha pun-
ta cravada no tronco.

4. Pica: consiste en realizar pequenas incisións 
que cortando as canles resiníferas permiten á 
miera saír ao exterior. Para iso actúase cortando 
no tronco do piñeiro unha fina faixa ou porción 
de liber e cambium, e ás veces parte do tecido 
leñoso. O conxunto de picas realizadas durante 
unha campaña denomínanse entalladura e unha 
cara adoita ter varias entalladuras.

5.  Aplicación de pasta: o obxectivo é estimular e pro-
longar a produción de resina. Despois de realizar a 
pica aplícase unha pasta aceda que contén ácido 
sulfúrico, pero que pode conter outros ácidos.

6. Remasa: é o proceso de recollida da miera. Ao 
cabo de varias picas os potes énchense e é ne-
cesario retirar a resina para un caldeiro axudado 
por un carro remasador.
Dos seis labores enumerados hai que destacar 

dúas cuestións, a primeira é a necesidade de elimi-
nar o estrato arbustivo; actividade que supón maior 

tempo e gasto e algo específico para a maioría dos 
piñeirais galegos, mentres que os outros cinco la-
bores restantes realízanse dunha maneira igual ou 
semellante en Castela aínda que a orografía e tama-
ño das parcelas resinables (matas) implican sempre 
desvantaxes nos rendementos.

Con todo, en Galicia contamos cunha densi-
dade de árbores maior por hectárea xa que os pi-
ñeirais están ordenados para a súa produción ma-
deireira, cousa que non ocorre en Castela onde 
a maioría deles teñen un ordenación específica 
para a produción de resina como produto princi-
pal. Isto supón, paradoxalmente, que a produción 
media por hectárea é maior que a castelá, uns 650 
kg de miera por ano (Meijome et al., 2019), valor 
superior ao que Picardo (2019) cita de media para 
España que se aproxima aos 350 kg/ha/ano.

Aínda que isto aparentemente sexa un dato po-
sitivo o importante é cifrar a produción por árbore 
e campaña e o tempo que se inviste en realizar os 
labores descritos.

No que a produción se refire, nos ensaios rea-
lizados polo CIF de Lourizan en varias localidades 
con cara de 12 cm a produción media por campaña 
foi de 2,6 kg por árbore (Meijome et al., 2019), in-
feriores ás que citan para a península ibérica como 
producións medias anuais de 3,2 a 3,5 kg por árbore 
(Pinillos et al., 2009) ou os 3 kg (Picardo, 2019).

Método tradicional de pica de casca.
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No que a rendementos se trata, co método tra-
dicional de pica de casca, incluíndo todas as ope-
racións antes indicadas; nos piñeirais resinados da 
península ibérica alcánzase a realizar de media 5,2 
piñeiros/hora (Picardo, 2019); mentres que en Ga-
licia chéganse a realizar 2,66 piñeiros/hora (Meijo-
me et al., 2019), rendemento moi inferior ao indi-
cado. Esta diferenza é debida, en parte, ao traballo 
de roza, tarefa que ás veces se podería obviar para 
masas con idade de fustal medio-alto, pero tamén 
a outras circunstancias como a orografía ou a expe-
riencia do resineiro.

A conveniencia de implementar sistemas de me-
canización de resinación en Galicia. Tendo en 
conta o exposto, o CIF de Lourizán abriu hai uns 
anos unhas liñas de traballo centradas no aproveita-
mento da resina baseándose nas características do 
monte galego e a compatibilidade co aproveitamen-
to madeireiro.

Nesa liña, na actualidade estanse realizando 
ensaios co obxectivo de mellorar a tecnificación e 
mecanización dos labores de extracción, aumentan-
do os rendementos, incrementando a calidade da 
miera, baixando custos, e desenvolvendo un apro-
veitamento madeira-resina compatible e comple-
mentario co fin de que resulte máis atractivo eco-

nomicamente, tanto ás persoas propietarias como 
ás silvicultoras.

Un deles é o de pica circular mecanizada (PCM), 
consiste en realizar picas circulares cun trade eléc-
trico que porta unha broca con coroa No período 
de resinación vanse executando picas mecanizadas 
paralelas e en sentido ascendente cada 15 días ao 
longo da temporada (6 ou 7 meses). 

A broca extrae casca e floema, procurando non 
extraer madeira, aplicando unha pasta estimulan-
te (ASACIF), posteriormente colócase un colector 
circular, de material non deformable (REMECIF), 
cunha saída para ensartar unha bolsa que permite 
recoller ata 3 kg de resina. Ambos os dous desen-
voltos polo CIF de Lourizán. Variando as posibles 
orientacións e intentando obter en campañas o 
máis curtas posibles, e en menos anos; maiores pro-
ducións de resinas, feito importante cando interesa 
compatibilizar a dobre produción madeira e resina.

Xa na actualidade estase a traballar con este 
sistema ou sistemas similares tanto en España, 
como é no caso dos montes públicos do concello de 
Tardelcuende en Soria (http://www.tardelcuende.
es/resina), ou na propia Galicia a empresa Xagoaza 
pinaster S.L. (https://xagoazapinaster.es/ )

O CIF de Lourizán, na primeira tempada, ano 
2021, e tendo en conta que non foi un ano excesi-
vamente bo en canto a produción se refire, nunha 

Fases da pica circular mecanizada (PCM).

http://www.tardelcuende.es/resina
http://www.tardelcuende.es/resina
https://xagoazapinaster.es/
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campaña de 210 días obtivo unha media de 1,9 
kg de resina por pé no caso de pica de casca de 
cara de 12 cm e 2,3 kg/pé co sistema de pica cir-
cular mecanizada. A medida que vai avanzando a 
campaña, a diferenza de producións entre os dous 
métodos é maior, de tal maneira que a produción é 
un 17 % superior no sistema de pica circular me-
canizada respecto á pica tradicional, ademais das 
vantaxes de ser unha resina máis pura que a obtida 
cos métodos tradicionais.

No que se refire a rendementos, a PCM mellora 
os rendementos que se obteñen co método tradi-
cional, grazas non só á mecanización, senón á eli-
minación dos traballos previos á pica (“desroñe”) e 
o remasado, xa que a recollida da resina faise di-
rectamente en bolsas. Os rendementos estímanse 
en 3,5 piñeiros/hora fronte aos 2,6 piñeiros/hora do 
método tradicional.

Consideracións e conclusións
•	 Co sistema de pica circular mecanizada (PCM) 

mellórase a competitividade das producións de 
resina dos piñeirais galegos fronte ao método 
tradicional de pica de casca.

•	 Obtense unha oleorresina de maior valor enga-
dido con maior proporción de fracción volátil, ao 
tratarse dunha recollida en envase pechado e ao 
ser unha resina sen restos vexetais nin auga, ele-
mentos que co envase aberto son un problema 
importante en Galicia.

•	 Con esta técnica, e a falta de establecer unha 
metodoloxía, mellórase a competitividade do 
produto, permite ao final da quenda, compati-
bilizar e producir de maneira sustentable resina 
e madeira.

•	 Obtense unha maior produtividade de traballo, 
xa que non necesita tanta especialización ao rea-
lizarse de forma mecanizada e os procesos son 
moito máis rápidos coa conseguinte diminución 
do esforzo físico para o resineiro.

•	 Dado que a superficie da ferida é menor o im-
pacto nas árbores é mais reducido e, no caso da 
PCM as feridas non están directamente en con-
tacto co aire, conséguese reducir tanto os danos 
ás arbores como posibles problemas de pragas e 
enfermidades.

•	 Non obstante, hai que seguir traballando e investi-
gando en cuestións coma os estimulantes, a adap-
tación das bolsas ao proceso industrial da destila-
ción, a procura de bolsas biodegradables, etc •
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pode mellorar as producións e a 

calidade da resina obtida e mellorar 

os rendementos. No Centro de 

Investigación Forestal de Lourizán 

estase traballando nesta liña
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Propuestas sobre la prevención de 
incendios forestales en Galicia. 
Proyecto ForManRisk

Braulio Molina Martínez
Ingeniero de Montes

El proyecto Formanrisk es una iniciativa de coo-
peración internacional de investigación y desarrollo 
de herramientas para la prevención de los riesgos 
del bosque en el contexto actual de cambio climáti-
co, en el que se sufren periodos de sequía más seve-
ra y prolongada que provocan mayor mortalidad en 
las regeneraciones, mayor concurrencia y virulencia 
de las plagas y enfermedades y, cómo no, incendios 
de gran peligrosidad. Cuenta para su realización 
con una cofinanciación de fondos FEDER del Pro-
grama Interreg SUDOE y su ámbito de aplicación 
son regiones del sudoeste de Europa situadas en 
España, Francia y Portugal. El trabajo se realiza 
por ocho entidades, tanto públicas como privadas, 
entre los que participa la Asociación Forestal de 
Galicia, analizando los conocimientos actuales y 
proponiendo nuevos experimentos para encontrar 
soluciones que reduzcan los efectos y aumenten la 
resistencia del bosque.

En las regiones de estudio de Aragón, Cataluña, 
Castilla-León, Galicia, Nueva Aquitania y Norte de 
Portugal se percibe la misma tendencia a la reduc-
ción de la acción humana con las prácticas agríco-
las y ganaderas y de los aprovechamientos leñosos 
que acaba en una acumulación de gran cantidad de 
combustible en el bosque. La evolución al aban-
dono en un espacio tan poblado y con tantas in-
teracciones de uso, algunos contrapuestos, es muy 
arriesgado al afectar a una extensión amplia y conti-
nua del territorio. Coinciden todos que la reversión 
de usos tradicionales y la gestión del combustible 
en sitios estratégicos debe ser esencial en una polí-
tica sólida de prevención de incendios.

Estrategias de defensa contra el fuego. Centrán-
dose en el caso de Galicia, se concluye que la estra-
tegia de prevención de incendios forestales sobre el 
territorio para el control de combustible se puede 
abordar de dos formas:
a) Protección individual de la unidad de gestión: 

en el contexto de una superficie de monte for-
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mada por una o varias fincas próximas atendidas 
por un solo gestor de vocación selvícola (no es 
posible en montes abandonados o sin gestión). 
Se plantean dos formas de intervenir:
a.1) Con selvicultura preventiva que mejora la 

calidad de la masa forestal con una especial 
atención a la eliminación, tratamiento y dis-
posición del combustible. Lo que se pretende 
lograr es reducir la facilidad de propagación y 
los daños al arbolado en la máxima extensión 
posible con múltiples tareas de desbroce, la-
boreo superficial, poda, clareos, tratamiento 
de restos, aprovechamiento de biomasa y, 
aunque no sea habitual, quemas controladas.

a.2) Creación y mantenimiento de fajas lineares 
de defensa o cortafuegos de la unidad de ges-
tión, emplazadas en sitios estratégicos donde 
se pueda frenar o detener la expansión del 
fuego, sean en el perímetro exterior del predio 
o interiormente aprovechando infraestructu-
ras, crestas o vaguadas. También se podrían 
incluir en este punto los depósitos de agua 
para facilitar la extinción de incendios en las 
fajas y creados por y a interés del propio ges-
tor, aunque tengan aplicación en otros montes 
del entorno. Las áreas de defensa pueden ser: 
• Con decapado de la superficie del suelo 

para reducir la capacidad de regeneración 
vegetal. Para que no cause daños por ero-
sión deben efectuarse drenajes que eviten 
arrastres de la tierra o roca disgregada.

• Roza al aire o desbroce. Requiere de un 
mantenimiento frecuente de control de la 
regeneración de la vegetación, puesto que 

cada actuación es una preparación del te-
rreno óptima para una rápida restauración 
de cubierta vegetal por triturar los restos 
de corte que facilitan su incorporación al 
suelo y por la puesta en luz de brotes y 
semillas. Suelen ser espacios de luz, des-
arbolados, con masas arboladas abiertas 
o con arbolado ralo, circunstancia que 
favorece la rápida recuperación de la ve-
getación y el inicio de un nuevo ciclo de 
acumulación de combustible. Aquí enca-
jarían los criterios de las redes de gestión 
biomasa establecidos en la Ley 3/2007 de 
Prevención de Incendios de Galicia.

• Cultivando sombra con especies (conífe-
ras o frondosas) de esa cualidad, en suelos 
bien abastecidos de humedad, con gran 
capacidad de albergar bosque alto y denso, 
con especies que logren formar dosel muy 
cerrado o de copas trabadas, que no permi-
tan o reduzcan mucho la supervivencia del 
sotobosque. Son mejores las especies en 
las que sus restos naturales de ramas, cor-
tezas, ramillos y hojas caídas se pudran con 
más facilidad. No tienen porque ser forzo-
samente densidades de arbolado altas.

b) Protección colectiva: se crea una red de fajas 
para romper la continuidad de combustible des-
de una perspectiva territorial con la misión de 
poder controlar la expansión de los incendios en 
las masas forestales, de proteger bienes privados 
o de interés público que se encuentre el fuego 
en su avance o de garantizar la propia seguridad 
de las personas. A diferencia del otro caso de 

Algunas especies, como la pseudotsuga (en la imagen) logran formar un dosel muy cerrado o de copas trabadas y eliminan casi por completo 
el sotobosque.
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prevención individual no tiene importancia el 
propietario o gestor del monte a la hora de elegir 
su trazado por tratarse de una visión conjunta, 
aunque las áreas de defensa pueden resultar 
complementarias y apoyarse unas en las otras.
Estas fajas de defensa son servidumbres de inte-

rés público y su diseño, creación y mantenimiento 
debe ser responsabilidad de la Administración o de 
entidades que custodien las infraestructuras, insta-
laciones o construcciones vulnerables enclavadas 
en la superficie forestal.

Necesidades de mejora en las redes de gestión 
de biomasa. La receta fácil que se viene usando 
de las distancias a edificios, instalaciones o infraes-
tructuras debe evolucionar al estudio y diseño a 
pequeña escala con el apoyo de herramientas de 
software alimentadas con las capas de los princi-
pales factores de riesgo como vientos dominantes, 
relieve, exposición, grado de abandono, recurren-
cia histórica y presencia de infraestructuras, áreas 
pobladas o espacios sensibles de gran interés de 

protección. Todo el plan preventivo debe realizarse 
basado estrictamente en los recursos presupuesta-
rios reales disponibles para que sea ejecutivo y no 
meramente decorativo.

El principio básico de toda política de defensa 
contra los incendios es programar las tareas pre-
ventivas más eficientes en función del presupues-
to disponible y éste debe ser muy elevado por la 
magnitud de los daños que causa en la actualidad. 
La asunción de la prevención por la Administración 
Pública debe ser la parte principal de la financia-
ción. Cabe la posibilidad de una tasa por el servicio 
público de prevención de incendios a distribuir en-
tre los propietarios de montes y de las instalaciones 
o construcciones a proteger. No parece lógico la 
situación actual en la que unos pocos tengan que 
asumir la responsabilidad y los costes de manteni-
miento de las áreas de defensa colectivas.

La fórmula simple de encomendar el trabajo de 
prevención al propietario del terreno no funciona por 
lo que se observa en el territorio. Es un coste eleva-
do para propietarios que no obtienen apenas rendi-
mientos del monte y no se les deja tener especies 
productivas. Más difícil es cuando se da la situación 
de abandono y se encuentran desvinculados de la 
gestión del monte o no conocen los límites de sus 
fincas. Es un sistema injusto desde el punto de vista 
de organización colectiva, donde unos pocos tienen 
que soportar el coste de la prevención de todos. Si 
a los afectados por las redes se les castiga con san-
ciones o costes de ejecución subsidiaria, se genera 
guerra en el monte y posiblemente los incendios van 
a aumentar con la misma intensidad que las sancio-
nes. Los montes no pueden prosperar en situaciones 
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Los restos leñosos de la selvicultura, haya o no oportunidad de triturar-
los de forma mecanizada, conviene alejarlos de la base de los troncos.

El bosque de frondosas durante un período invernal seco puede 
generar condiciones óptimas para la propagación de los incendios.
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de conflicto, son muy vulnerables a los incendios y el 
fuego es el medio de la venganza como ya se demos-
tró en numerosas ocasiones en el pasado.

Aparte del debate de quién debe costear el man-
tenimiento de las redes de gestión de biomasa co-
lectivas, queda decidir cómo afrontar y ejecutar las 
medidas preventivas todos los años para cumplir 
con los criterios de gestión establecidos de formas 
geométricas al azar y de trabajos sofisticados de 
eliminación de especies, ajustes de densidades de 
arbolado, desbroces exhaustivos y casi continuos, y 
podas. La optimización es imprescindible y los tra-
bajos deben ser contratados a una única empresa y 
por periodo largo de tiempo para una determinada 
ubicación para efectuarlos de forma simultánea y a 
un coste mucho más reducido.

Gestión de biomasa individual o agrupada. Un 
ejemplo para Galicia de evaluación de costes de la 
atención de una red secundaria de gestión de bio-
masa generada en el entorno de 50 m alrededor de 
un núcleo rural de 5 casas que generan un polígono 
urbano de 1 ha y una red de gestión de biomasa 
alrededor de 3 ha. Se trata de zonas con máximo de 
minifundio y en el ejemplo se consideran 30 por-
ciones de parcelas o parcelas completas (media de 
afectación 1.000 m2) y 20 propietarios. Si cada pro-
pietario tiene que llamar a tres empresas para bus-
car la oferta más económica, se generaría un primer 
coste unificado empresa-propietario de 100 € por 
visita a cada propietario, donde se identifica, señali-
za y se valora el rendimiento de la intervención. En 
toda la zona de protección, sumando las 20 visitas 
a propietarios ascendería a 2.000 €. Los costes de 
gastos fijos de trasladar el equipo de trabajo podrían 
ser de 50 € por propietario y de 1.000 € en el con-
junto total. Los costes variables referidos a la hectá-
rea podrían ser de 1.000 €/ha y en el conjunto, por 
ser 3 ha, sería de 3.000 €. Los costes de evaluación 
final, generación de factura y pago pueden ser de 20 
€ por propietario y de 400 € en el conjunto total. 
El resultado final es que contratando de forma in-
dividual la primera intervención en la totalidad de 
la red de esta aldea cuesta 6.400 €. Al hacerlo de 
forma conjunta es suficiente 150 € para una visita 

inicial, 250 € para traslado del equipo y 30 € para 
el cierre de obra, con lo que el total podría ascender 
a 3.430. En este ejemplo, al hacerlo agrupado el 
coste de la prevención casi se reduce a la mitad. 
Si esta diferencia de coste se extiende al resto de 
poblaciones de Galicia, construcciones, instalacio-
nes, muchas aisladas y enclavadas en el medio del 
bosque, el presupuesto anual que ahorra tiene una 
repercusión importante.

Las especies permitidas en las áreas de defensa. 
No es solución el imponer unas especies u otras en 
las redes de gestión de biomasa, lo importante, es que 
el combustible esté bajo mínimos o bien gestionado. 
Aunque algunas especies son más problemáticas que 
otras en situación de abandono, todas son iguales una 
vez que se interviene el combustible, siendo en unas 
más caro que en otras. Según las especies que pue-
blen el bosque el riesgo puede cambiar dependiendo 
de la época del año. A modo de ejemplo, un robledal 
con sotobosque de helecho tiene un riesgo alto de 
arder a finales del invierno por estar toda la bioma-
sa seca, las partes leñosas al mínimo de humedad y 
tener el fuego un tiro fuerte por no tener techo de 
frondas de helecho ni de copas y circular el aire muy 
bien. Si cambiamos la especie eucalipto por roble en 
un monte, los incendiarios podrían cambiar su hábito 
de incendios de verano a incendios de marzo, posi-
blemente con menos medios de extinción y vigilan-
cia. Los incendios de invierno son menos extensos y 
dañinos, pero si se reiteran podría lograrse el mismo 
alcance y daño a la vegetación que los incendios de 
verano, a pesar de su severidad •

Tarea
Coste (€) de la contratación

Individual Conjunta

Visita previa reconocimiento 20 visitas x 100 €/v = 2.000 € 1 visita x 150 €/v = 150 €

Viajes de trabajo 20 viajes x 50 €/v = 1.000 € 5 viajes x 50 €/v = 250 €

Trabajo de prevención  3 ha x 1.000 €/ha = 3.000 € 3 ha x 1.000 €/ha = 3.000 €

Liquidación final de obra 20 contratos x 20 €/c = 400 € 1 contrato x 30 €/con = 30 €

Total mantenimiento 6.400 € 3.430 €

Ejemplo de comparación de coste de mantenimiento de red secundaria de gestión de biomasa de núcleo rural de Galicia.
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Finalizou o proxecto transfronteirizo 
Forvalue

O proxecto FORVALUE “Xestión innovadora 
para a valorización e resiliencia do espazo forestal”, 
cofinanciado pola Unión Europea a través do pro-
grama Interreg España-Portugal (POCTEP), finali-
zou o pasado mes de xuño. Durante tres anos, a Aso-
ciación Forestal de Galicia xunto coa Consellería 
do Medio Rural, a Consellería de Medio Ambiente, 
a Axencia Galega de Calidade Alimentaria (AGA-
CAL), o Instituto de Estudos do Territorio (IET), a 
Universidade de Santiago de Compostela, a Comu-
nidade Intermunicipal do Alto Minho (CIM Alto 
Minho), o Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
e Forestis, traballaron para buscar e promover mo-
delos de xestión resilientes, particularmente fronte 
ao risco de incendios forestais, apoiándose en dúas 
estratexias: diversificación de aproveitamentos e 
novas fórmulas de xestión asociativa.

Os resultados de cada unha das tres liñas de 
actividades programadas no proxecto expóñense a 
continuación.

Modelos de xestión forestal innovadora. Afondou-
se na investigación dos indicadores de resiliencia 
fronte aos grandes incendios forestais, sendo moi 
útil ao efecto a análise dos casos de éxito a partir da 
información recompilada nas enquisas e nas visitas 
de campo realizadas. Os indicadores relacionados 
coa experiencia na xestión planificada e profesio-

nalizada, o grao de diversificación de producións 
e usos, o seguimento de sistemas de certificación 
(PEFC, FSC), a intensidade da silvicultura orienta-
da á produción e á prevención, o grao de agrupación 
ou asociacionismo entre propietarios para a xestión 
conxunta ou colaborativa, a existencia dunha cultu-
ra forestal e/ou agrogandeira, a estabilidade da go-
bernanza e a sostibilidade económica son aspectos 
clave para informar do estado dun territorio desde 
o punto de vista da resiliencia fronte aos incendios 
forestais.

A definición de modelos de xestión forestal en 
función dos condicionantes biofísicos, sociais, eco-
nómicos e legais dun territorio (maiores ou menores 
dificultades de implantación), xunto coa axuda do 
catálogo de fichas técnicas de distintas producións 
ou usos e os indicadores propostos en FORVALUE 
facilita aos promotores ou xestores o establecemen-
to do marco conceptual para proxectos innovado-
res de valorización e resiliencia. A ampla relación 
de exemplos inspiradores recollida en FORVALUE 
pode ser moi útil para coñecer casos reais que axu-
den á toma de decisións.

Implantación de fórmulas asociativas para a 
xestión da propiedade forestal. As zonas piloto 
ou zonas de implantación en Galicia foron selec-
cionadas pola elevada incidencia dos incendios fo-
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restais e o grao de abandono das terras. As zonas 
propostas en Galicia, en cuxa delimitación se tivo 
moi en conta a opinión das autoridades locais, fo-
ron cinco:
• Vide (As Neves, Pontevedra), 27,51 ha
• Mourentán (Arbo, Pontevedra), 180,06 ha
• Anceu (Ponte Caldelas, Pontevedra), 28,65 ha
• Vilar de Condes e As Fermosas (Carballeda de 

Avia, Ourense), 112,07 e 16,16 ha respectiva-
mente

• Parada de Tenorio (Cerdedo-Cotobade, Ponte-
vedra), 34,57 ha
Nas visitas de recoñecemento, nas que partici-

pou a AFG, constatouse a elevadísima fragmenta-
ción da propiedade cun tamaño medio de parcelas 
inferior a 1.000 m2, coa excepción dalgunhas par-
celas de monte veciñal, e a súa maioritaria ausencia 
de uso e xestión. Os principais factores que explican 
esta situación de abandono son unha estrutura da 
propiedade particular inviable nos tempos actuais, 
unha carencia de infraestruturas viarias axeitadas, 
elevado risco de incendio (incendios recentes en to-
das as zonas), todo unido a un forte despoboamento 
e avellentamento.

A partir dos traballos de campo previos e do 
estudo das DAFOs realizados preseleccionáronse 
uns modelos de xestión forestal orientativos adap-
tados, a priori, ás circunstancias e características de 
cada zona de implementación. Non obstante, tras 
as reunións cos propietarios e promotores viuse a 
necesidade de flexibilizar os modelos para satisfacer 
demandas locais específicas.

Ante os escenarios formulados nas zonas de im-
plantación, e vistos os estudos de propiedade, as 
propostas en Galicia dirixíronse á súa valorización 
empregando os novos mecanismos organizativos 
proporcionados pola Lei 11/2021, do 14 de maio 
de recuperación da terra agraria de Galicia, parti-
cularmente as figuras de “polígonos agroforestais” e 
“agrupacións de xestión conxunta”. Estas novas fór-
mulas asociativas, xurdidas durante o transcurso do 
proxecto, viñeron substituír as inicialmente previs-
tas na candidatura: sociedades de fomento forestal 
e zonas de intervención forestal.

A novidade destas figuras organizativas nece-
sitou dun importante labor de divulgación e con-
cienciación entre os propietarios, os promotores 
e tamén as Administracións locais. Comprobouse 
que sen un acompañamento técnico, administra-
tivo e financeiro continuo, público ou privado, o 
proceso de implantación é moi difícil ante a falta 
de suficiente iniciativa e capacidade económica e 
de xestión dos propios propietarios. A complexidade 
do proceso e os numerosos propietarios implicados, 
moitos descoñecidos ou residentes fóra do conce-
llo, son obstáculos a salvar, especialmente no refe-
rente a acadar a superficie e a titularidade mínima 
esixida na lei.

Apréciase unha maior inclinación pola solución 
de polígono agroforestal de iniciativa pública ou pri-
vada, pois os propietarios das parcelas ven difícil 
realizar o gran esforzo e compromiso que require 
constituír as agrupacións de xestión conxunta, en 
boa parte debido á idade avanzada da maioría dos 
propietarios.

Ferramentas para a mellora da coordinación 
transfronteiriza en materia de planificación e 
xestión forestal. A construción do visor SIForesT 
(SIX-web) e da APP #COForesT (dispoñibles na 
páxina web do proxecto: www.forvalue.eu) consti-
túen ferramentas prácticas para impulsar novas ini-
ciativas de xestión asociativa da propiedade forestal 
a través da posta en contacto de propietarios, xes-
tores forestais e promotores. A súa difusión e uso 
permitirá introducir melloras, especialmente nas 
capas de información complementaria que serven 
de orientación e referencia ás iniciativas. O deseño 
realizouse de tal maneira que o seu uso é sinxelo, 
moito máis ca outros visores do territorio existen-
tes na actualidade. Os propietarios e os promotores 
poden analizar previamente futuras propostas de 
agrupación dunha maneira rápida e clara.

Non obstante, as diferencias de datos fores-
tais xeográficos e alfanuméricos entre Portugal e 
España son aínda significativas, apreciándose a 
necesidade dun sistema común de monitoriza-
ción da realidade forestal, incluíndo os incendios 
forestais. Os avances na delimitación gráfica dos 
predios (catastro) en Portugal son inda insuficien-
tes, e en España tamén se fai imprescindible unha 
revisión e corrección de erros gráficos e de titula-
ridade no Catastro actual. O coñecemento preciso 
e fiable da propiedade da terra, é imprescindible 
para os proxectos de xestión forestal que tratan 
de impulsar unidades asociativas máis produtivas, 
mellor ordenadas e máis resilientes fronte ao risco 
de incendio forestal •

Visita de representantes das entidades participantes no proxecto 
Forvalue a Monçao (Portugal).

file:///01%20Traballos/AFG/O%20Monte%2064%20paxinas%203-37/38-48%20Proxectos/42-43%20FORVALUE/www.forvalue.eu
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Sistema de aplicador con cuerda de 
nailon (ropewick) y otras técnicas 
para la eliminación del plumero de la 
Pampa (Cortaderia selloana) 

Francisco Javier Silva-Pando
Centro de Investigación Forestal de Lourizán-AGACAL

La expansión del plumero de la Pampa está pro-
vocando una alteración grave del paisaje en las zo-
nas costeras o de bajas altitudes que afecta tanto a 
importantes espacios naturales protegidos como a 
terrenos agrícolas y forestales, y supone una modi-
ficación de la diversidad biológica de los mismos. 
Tanto las semillas como los fragmentos vegetativos 
del plumero poseen una alta agresividad y capaci-
dad para colonizar espacios abiertos y removidos, 
donde tiende a hacerse dominante y desplazar a la 
vegetación existente, tanto autóctona como alóc-
tona. El plumero de la Pampa puede actuar como 
especie pirófita que favorezca la propagación de in-
cendios y la colonización de terrenos forestales.

Además de las labores de detección y preven-
ción, hay una búsqueda activa de métodos o siste-
mas o la combinación de estos de cara a su elimi-
nación. Es una especie que forma grandes macollas 
de 3-4 m, cuya propagación es por dispersión de las 
semillas a través del viento, pero este efecto parece 
declinar a partir de los 20 m, aunque la producción 
de plántulas puede estar asociada a otros factores 
físicos y biológicos como la densidad de las pobla-
ciones. La propia morfología de la planta dificul-
ta y encarece su eliminación, por lo que, aunque 

para ejemplares aislados y pequeñas superficies 
hay métodos sencillos, para grandes superficies se 
deben desarrollar métodos menos costosos, pero 
igualmente efectivos. Una de las posibilidades es la 
aplicación de herbicidas (glifosato en nuestro caso), 
pero hay que tener en cuenta las posibles restric-
ciones, tanto medioambientales como legales, a su 
aplicación, debiendo lograr que los métodos que 
desarrollemos reduzcan la cantidad de producto 
utilizado y reducir la difusión al medio, a la vez que 
se obtienen resultados satisfactorios.

Con este fin, se ha desarrollado un aplicador de 
contacto por cuerda de nailon trenzada (ropewick) 
para herbicida, que libera la solución de herbicida 
(vid fotografía más arriba) al entrar en contacto las 
hojas con la cuerda y es utilizable con plantas inva-
soras robustas, pues el modelo existente fue dise-
ñado para plantas herbáceas no leñosas o blandas 
y se basa en del prototipo de Dale (1980, patente 
US4219964). La utilización de esta técnica surge 
en EE. UU., pero es prácticamente desconocida en 
España. Este aplicador se instala en la parte trasera 
de un tractor, con ancho variable de 2 a 6 metros, 
según las condiciones del terreno; existe la posibili-
dad de un modelo portátil de mano.

Frente a otros métodos de aplicación de herbi-
cida, como las mochilas, este aplicador ropewick 
permite reducir a un mínimo la pérdida de herbici-

Prototipo de aplicador ropewick para plumero de la Pampa (izd.), con detalle del asa con la base metálica y la anilla de sujeción de la cuerda.
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da al medio natural, siendo aplicable a otras malas 
hierbas duras y leñosas, como helecho común, ace-
deras, onagra, sorgo y otras.

El desarrollo del aplicador se ha basado en la 
incorporación de un tubo semicilíndrico protector, 
donde se inserta la cuerda y se asegura en su parte 
central con una anilla, al objeto de evitar que si, 
alguna rama u objeto punzante duro engancha la 
cuerda, esta no se desprenda del aplicador, con la 
consiguiente liberación de la solución de herbicida. 
Al aplicador se le puede añadir, como en la fotogra-
fía, un depósito auxiliar al objeto de aumentar la 
duración del tratamiento.

Para estudiar el efecto de aplicador ropewick 
frente a otros métodos, se instaló un dispositivo ex-
perimental con 6 tratamientos, uno de ellos control, 
y tres repeticiones de cada uno (vid fotografía aérea 
más arriba). Se compararon los siguientes trata-
mientos: aplicador ropewick con dos dosis, dispersor 
de bajo volumen con mochila, desbroce mecánico 
regular y efecto de a sombra de los sauces. Previa-
mente a los tratamientos, salvo el caso de los sau-
ces, se efectuó un desbroce mecánico. Como en 
otros tratamientos, el momento ideal de realizarlos 
es a finales de primavera, cuando las macollas aún 
no han empezado la floración o los penachos son 
muy pequeños y con pocas o ninguna flor fecun-
dada, en cualquier caso sin semillas desarrolladas.

Los datos preliminares de los tratamientos con 
herbicida indican un efecto más letal en la aplica-
ción con ropewick (ambas concentraciones) que 
con espray por mochila y este efecto es más prolon-
gado en el tiempo (fotografías M y R en la página 
siguiente).

La aplicación de herbicida debe realizarse en la 
segunda mitad de la primavera, coincidiendo con el 
mayor desarrollo vegetativo de la planta, y con un des-
broce previo a una altura de las macollas de 40-50 cm.

En una primera evaluación de consumo, donde 
el producto comercial con una concentración del 
36 % (PC36) se mezcló con una cantidad similar 
de agua, se trató una superficie de 0,4 hectárea en 
una hora, con 2 pasadas por toda el área tratada, 
con un consumo de 6 litros de glifosato diluido al 
50 %, que equivale a 7,5 litros de PC36 por hectá-
rea. Este consumo puede ser reducido, si se diluye 
el PC36, en la proporción de 1 litro de producto y 
2 de agua, pasando a un 33 % que, según nuestros 
ensayos, es igual de efectivo que concentraciones 
superiores de herbicida.

Uno de los condicionantes de este método es la 
característica del terreno, que debe tener poca o nula 
pendiente y ser bastante regular, pues en caso con-
trario la aplicación del producto sobre la planta sería 
irregular. Además, este aplicador se ha de utilizar so-
bre superficies amplias, con tamaño de las macollas 
variable, pues en caso contrario, el rendimiento eco-
nómico se reduce o anula. Para superficies pequeñas 
o plantas dispersas y de tamaño pequeño o medio se 
puede utilizar el extractor Deraciner o el aplicador 
de espray con mochila, así como arranque manual. 
Estos sistemas permiten la extracción de las plantas 
sin remover el suelo circundante, lo que evita la ger-
minación de las semillas existentes en el suelo.

El sistema de eliminación por desbroce me-
cánico regular, no da resultado, pues requiere de 
múltiples pasadas al año y durante varios años. El 
fomento del rebrote de sauces, cuando exista, es de 

Fotografía aérea del ensayo de Barro después de los desbroces.
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interés, pues el plumero de la Pampa compite mal 
con otras plantas, sobre todo las que puedan darle 
sombra, pero se requiere un periodo de tiempo lar-
go para cubrir los plumeros.

Otro aspecto importante de este aplicador ro-
pewick es que se puede utilizar para eliminar otras 
plantas herbáceas en zonas de campo o en cultivos, 
siempre que estos no se empleen para uso humano, 
tanto alimenticio como medicinal. Desde el punto 
de vista forestal, se puede aplicar a la eliminación 

Efecto de las aplicaciones de espray con mochila (M) y con ropewick (R) dos meses después de la aplicación de herbicida.

del helecho común. Esto representa un mayor inte-
rés en la difusión de este sistema. Ante la situación 
actual sobre la utilización de glifosato, este sistema 
es válido para otros herbicidas de contacto.

La Acción concertada AC2020-09 Estratexias e sistemas de 
eliminación do plumeiro da Pampa (Cortaderia selloana). Adap-
tación dun aplicador de herbicida de contacto, está coordinada 
por el Centro de Investigación Forestal de Lourizán, con la co-
laboración de la Asociación Forestal de Galicia, y cofinanciada 
por la Consellería do Medio Rural y FEADER •

M R
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Galicia participa nun proxecto transformador 
para previr grandes incendios con gando 
extensivo e queimas controladas
A Asociación Forestal de Galicia e a Universidade 
de Santiago traballan nunha iniciativa, conxun-
tamente con entidades de Navarra e Andalucía, 
para modernizar e achegar coñecemento cientí-
fico no control da biomasa forestal. Desenvolve-
ranse experiencias e proxectos piloto en distintos 
concellos de Galicia

Un proxecto de xestión de combustibles forestais 
baseado na implementación de plans de herbivoris-
mo pírico con gandería extensiva vén de ser apoiado 
pola Fundación Biodiversidade do Goberno de Es-
paña. O proxecto, no que participan a Asociación 
Forestal de Galicia e a Universidade de Santiago 
(Campus Terra), conxuntamente con entidades de 
Navarra e Andalucía, desenvolverá modelos piloto 
de protección contra os incendios forestais durante 
os próximos 3 anos.

O obxectivo é innovar e modernizar a práctica 
combinada de queimas prescritas e pastoreo con 
gando extensivo, tal e como se vén facendo noutros 
países afectados polo risco de grandes incendios fo-
restais. Así, o proxecto desenvolverá experiencias e 
plans piloto en distintos concellos de Galicia, apli-
cando novas tecnoloxías como os peches virtuais. 
Trátase dun sistema que controla a situación do 
gando a través de colares GPS que emiten sinais de 
advertencia para os animais no caso de que tenten 
saír das coordenadas establecidas para o pastoreo.

As experiencias e os plans piloto a desenvolver 
medirán o efecto das queimas controladas, combina-
das con pastoreo, sobre a recuperación da vexetación 
e a evolución dos hábitats. Un punto de interese do 
proxecto radicará tamén na valoración do impacto 
das queimas controladas sobre arborado que, a baixa 
densidade, poida estar presente nas zonas das quei-
mas controladas, a fin de valorar a compatibilidade 
desta práctica coa conservación do arborado.

Os ensaios desenvolveranse tanto en Galicia 
como nas comunidades de Navarra e Andalucía. Os 
plans piloto e experiencias a desenvolver buscan ser-
vir de exemplo no agro sobre posibles modelos em-
presariais que contribúan a crear paisaxes resilientes.

En definitiva, incídese na importancia de xes-
tionar o territorio natural para conservalo, por me-
dio de prácticas que sexan viables económica e 
socialmente.

Cómpre ter en conta que as condicións para 
a ocorrencia de grandes incendios forestais man-
teranse ou agravaranse nos próximos anos debido 
ao cambio climático. Ante ese escenario, os inves-
timentos en extinción serán sempre insuficientes, 
pois os grandes incendios chegan a puntos nos que 
superan rapidamente o limiar da capacidade de ex-
tinción. A única ferramenta eficaz de protección 
pasa pola prevención.

O proxecto, denominado COMPÁS (PAStan-
do COMbustible), é un dos 14 proxectos aproba-
dos na convocatoria de subvencións para grandes 
proxectos transformadores de índole científico 
técnica para a promoción da bioeconomía, da 
Fundación Biodiversidade. A iniciativa recibirá 
1,36 millóns de euros de fondos Next Generation, 
por medio do Plan de Recuperación, Transforma-
ción e Resiliencia do Ministerio para a Transición 
Ecolóxica.

No proxecto participan cinco socios: a Univer-
sidade Pública de Navarra (líder), a Estación Ex-
perimental de Zaidín (CSIC), a Universidade de 
Santiago, a Asociación Pastores por el Monte Me-
diterráneo e a Asociación Forestal de Galicia. Ta-
mén se contará con apoios de organismos públicos 
de xestión, así como con empresas e entidades de 
ámbito autonómico e local, que participarán activa-
mente nas accións do proxecto •
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Grupo Operativo RESINERXIA

Nos últimos meses púxose en marcha o Gru-
po Operativo Resinerxia- Accións de cooperación 
para o desenvolvemento do sector resineiro, do 
que forma parte a Asociación Forestal de Galicia 
xunto coas empresas Xagoaza Pinaster S.L. e Siner-
gias Sostenibles Resiforest S.L., a Universidade de 
Vigo, a Axencia Galega de Calidade Alimentaria e a 
Comunidade de Montes de Baroña.

O obxectivo deste grupo operativo é coordinar 
os axentes do sector resineiro de Galicia para mo-
bilizar o recurso nos montes galegos. Para o que se 
pretende poñer a punto unha metodoloxía de apro-
veitamento resineiro mecanizado con trade circular 
adaptado aos montes galegos, na que quede defi-
nida a operativa de traballo, os rendementos deste 
método, o tamaño mínimo da mata de traballo e a 
súa rendibilidade.

Paralelamente estimarase o potencial resineiro 
dos piñeirais de Pinus pinaster de Galicia, o que 
axudará aos propietarios forestais coñecer o valor 
resinable do voo dos seus montes, abrindo a posibi-
lidade de compatibilizar o aproveitamento resineiro 
co madeireiro.

Asemade deseñarase unha trade específica para 
o uso resineiro que permita realizar os traballos de 
campo con maior celeridade e menor esforzo, o que 
se espera que mellore a calidade do oficio resineiro 
para facelo unha atractiva opción profesional.

O proxecto instalará parcelas de ensaio nas catro 
provincias galegas, que servirán de banco de datos 
dos estudos que se pretenden executar.

Para isto cóntase cun orzamento total de pou-
co máis de 173.000 euros a executar ata 2024 fi-
nanciadas a conta das axudas para a execución de 
proxectos dos grupos operativos da Axencia Euro-
pea de Innovación •

Teléfono 986 633 788 _ Móvil 609 809 067

Taborda _ Tomiño

Desbroces 
Rocha
Miguel González

• Servicios forestales • Proyectos 

• Plantación • Servicios de tractor 

• Limpieza de fincas
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A sobreira da Peneda
Xosé Covelo Míguez

Director técnico da AFG

A Sobreira da Peneda atópase no alto do Monte da 
Peneda, unha atalaia recoñecida en toda a comarca 
de Redondela e Soutomaior (Pontevedra) que 
acada unha altitude duns 310 metros. Este peculiar 
monte do fondo da Ría de Vigo, é compartido polas 
comunidades de montes veciñais do Viso, Arcade 
de Riba e Alxán de Abaixo.

A sobreira atópase na explanada do torreiro da 
Peneda, un chanzo por debaixo da ermida existente 
no alto do monte, un magnífico exemplar centenario 
que polas súas dimensións e valor cultural do 
ámbito no que se atopa fixo que fose merecedora de 
ser incluída no Catálogo de Árbores Senlleiras de 
Galicia mediante a resolución do 15 de setembro 
de 2021 da Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

A beleza da sobreira é destacada. Situada no alto 
dun miradoiro natural divísase a quilómetros de 
distancia a través da depresión meridiana. É un dos 
emblemas naturais da comarca e recoñecida tanto 
polos habitantes da zona como polos numerosos 
visitantes que todos os anos se achegan a contemplar 
a súa beleza e magnífico porte. Estímanlle uns 400 
anos de idade e conta con máis de 10 metros de 
altura, un diámetro de tronco de 1,70 cm e unha 
copa cun diámetro maior de 22 metros e diámetro 
menor de 18,50 metros.

A sobreira atópase na aba sur da atalaia que 
é A Peneda. Nesa orientación sitúase unha das 
pequenas áreas naturais de sobreiras ou corticeiras 

da comarca, situadas nunha exposición solaina, 
como adoita ser habitual nesta especie, que 
conforman unha masa que progresivamente 
vai avanzando. Pódense ver na contorna novos 
exemplares de pequeno porte que proceden das 
landras das árbores maiores, sobre todo da Sobreira 
da Peneda.

Os vestixios máis antigos de ocupación do monte 
da Peneda remóntanse aos petróglifos atopados 
na súa aba oeste e un castro galaico romano, con 
ocupación dende o bronce final ata a romanización, 
séculos IX a C. ata o II d. C.; foi fortaleza medieval 
(castelo de Castrizán), construída no século XV polo 
Arcebispo Alonso de Fonseca II durante a súa liorta 
co Conde de Soutomaior, que a derrubou tras un 
forte asedio; e conta na actualidade cunha ermida 
do séculos XVI e XVII. Pola aba leste existe un vello 
camiño empedrado de subida a pé cara o Monte da 
Peneda. Na parte superior do camiño atopamos o 
sobreiral da Peneda e coroando todo o conxunto, a 
sobreira da Peneda.

O monte é escenario de dúas festas destacadas: a 
Romaría da Virxe da Peneda, que se celebra en dúas 
datas; o luns de Pascua e o 5 de agosto, e a Festa 
dos Fachos, promovida pola Asociación Cultural 
Alén Nós e outros colectivos, que se celebra de 
xeito máis ou menos continuado desde 1997 no 
solsticio de verán ao pé desta sobreira. Nesta festa 
a xente sube en romaría ata o cumio do monte 
portando fachos acesos, nunha reminiscencia das 
festas pagás que se puideron levar a cabo no monte 
da Peneda, ou noutros montes da nosa bisbarra •
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Autor: Francisco Díaz-Fierros Viqueira
Edita: Universidade de Santiago de Compostela

Ano: 2022

Esta nova obra do catedrático emérito 
de Edafoloxía e Química Agrícola da 
Universidade de Santiago pretende 
achegar un maior coñecemento 
científico desta especie dada a situación 
de polémica que vive actualmente 
en España. Os seus máis de corenta 
anos de investigación e experiencias 
sobre esta especie sustentan os datos 
presentados e supoñen unha extensa 
reflexión que abrangue as relacións do 
eucalipto coa auga, o solo, a vexetación 
e o cambio climático, entre outras 
cuestións, achegando datos científicos 
que desarman mitos e especulacións sen 
base comprobada. 

Edita: Fundación Arume

Ano: 2021-2022

A Fundación Arume vén de publicar tres 
folletos divulgativos nos que describe 
distintos aspectos do xénero Pinus en 
Galicia con fin de promover o seu cultivo.
O folleto Plantar piñeiros explica de 
forma sucinta os inicios e evolución en 
Galicia das principais especies de piñeiro 
cultivadas e dá indicacións a ter en conta 
para realizar unha boa xestión silvícola 
destas coníferas.
Pino de Galicia, la calidad verde pretende 
divulgar a marca Pino de Galicia, 
iniciativa dedicada a garantir a orixe, 
rastrexabilidade e calidade da madeira de 
piñeiro procedente dos montes galegos.
Planta de piñeiro, sempre de mellora 
xenética explica a clasificación xenética 
da planta forestal e, máis concretamente, 
as características da mellora xenética en 
piñeiro que se poden atopar actualmente 
nos viveiros galegos.

Edita: Confederación de Organizaciones de 
Selvicultores de España (COSE)
Ano: 2021

Desde a súa introdución no século XIX 
no noso país, o xénero Eucalyptus foi 
adquirindo un papel cada vez máis 
importante debido aos seus múltiples 
usos que foron variando no devir do 
tempo ata a época actual.
Este informe, elaborado coas achegas 
de científicos e expertos do ámbito 
académico, recolle unha vasta 
información sobre este xénero co fin de 
ampliar o seu coñecemento para que a 
súa xestión e uso sexan os máis axeitados 
posibles.

Edita: Asociación Forestal de Galicia
Ano: 2022

De forma concisa, neste folleto divulgativo 
detállanse as distintas fórmulas 
asociativas da xestión das propiedades 
forestais que existen actualmente en 
Galicia. A xestión forestal conxunta 
de propiedades pode chegar a ter un 
impacto moi positivo na rendibilidade dos 
diferentes modelos de xestión forestal 
xa que a superficie da parcela ten unha 
influencia directa sobre as posibilidades 
de mecanización dos traballos e de 
atracción de actividade económica que 
precisa dunha base territorial mínima 
así como unha maior posibilidade de 
acollerse a axudas e beneficios fiscais.
Este folleto é un produto do proxecto de 
cooperación transfronteiriza FORVALUE 
(Xestión innovadora para a valorización e 
resiliencia do espazo forestal) desenvolto 
entre Galicia e Portugal que tiña por 
obxectivo principal aumentar a resiliencia 
do territorio fronte ao risco de incendios 
forestais.
A versión dixital do mesmo está 
dispoñible na web do proxecto 
FORVALUE: https://forvalue.eu

Autor: Daniel Rodríguez Cebreiro, co 
asesoramento técnico de Xosé Covelo Míguez e 
Beatriz Fernández Filgueira
Edita: Xunta de Galicia. Consellería do Medio 
Rural, Dirección Xeral de Planificación e 
Ordenación Forestal

Ano: 2021

Publicación elaborada pola Asociación 
Forestal de Galicia que describe con 
minuciosidade os cálculos da capacidade 
económica real derivada de aplicar os 
modelos silvícolas máis empregados 
en Galicia. A finalidade deste cálculo é 
cuantificar a desviación entre o resultado 
real da actividade e o que resulta de 
aplicar a normativa contable e fiscal en 
vigor e, aínda máis, se a posible distorsión 
producida por unha tributación que non 
se axuste á capacidade económica real 
xerada pola actividade silvícola pode poñer 
en risco a viabilidade económica dunha 
explotación forestal. Partindo desta análise 
preséntanse dúas propostas que permitan 
optimizar o resultado da explotación 
forestal: unha proposta para establecer 
un novo marco de axudas públicas para 
potenciar a viabilidade da actividade 
silvícola en Galicia e outra para mellorar o 
actual marco fiscal da actividade silvícola.
A versión dixital deste documento está 
dispoñible na web da Consellería do Medio 
Rural: https://mediorural.xunta.

Eucaliptos en España: 
razones y pasiones

Plantar piñeiros

Planta de piñeiro, 
sempre de mellora 

xenética

Pino de Galicia, la 
calidad verde

Informe forestal del 
eucalipto en Galicia y 
la cornisa cantábrica 

2021

Fórmulas de gestión 
conjunta de la 

propiedad forestal en 
Galicia

Propuestas para 
potenciar la 

sostenibilidad 
económica de 

las explotaciones 
forestales en Galicia
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Xosé Represas Giráldez, in memoriam

Xosé Represas naceu e viviu en Xinzo, unha pa-
rroquia de Ponteareas, alí onde nos deixou na 
primavera de 2021, sendo alcalde desta vila á que 
dedicou na súa última etapa todo o seu tempo e 
esforzos.
Fillo dunha terra de entusiastas emprendedores 
e inspirado por unha arraigada perspectiva gale-
guista na etapa final do franquismo iniciou, xunto 
cun grupo de altruístas veciños, un longo camiño, 
non exento de dificultades, de apoio aos montes 
veciñais. Primeiramente, centrou a súa enerxía 
en consolidar a propiedade veciñal e en devolvela 
aos seus lexítimos donos e seguidamente formou 
un equipo capaz de gobernar o monte veciñal. 
Da man de Pepe Represas, esta pequena aldea 
conseguiu sacar o seu monte do mare mágnum 
incendiario que asolaba os montes veciñais gale-
gos para convertelo nun inequívoco referente da 
modernidade no rural: Xinzo foi o primeiro monte 
veciñal en dotarse dun equipo propio de extinción 
de incendios cunha moderna motobomba URO 
que inda permanece activa, orgullosa do seu destino e o primeiro en dispoñer dun proxecto de ordenación forestal para 
guiar tecnicamente a evolución e capitalización forestal deste monte, recuperando en pouco tempo a cuberta de piñeiro 
do país que agora luce en esplendor.
Aos poucos anos de recuperar o monte, reuniu fondos suficientes para iniciar a construción dun gran centro cultural 
merecedor dun premio de arquitectura polo seu innovador deseño e pola utilización de material local. Na actualidade xa 
cumpriu trinta anos e é o núcleo do movemento asociativo que enriquece esta parroquia en campos tan diversos como 
a música (a banda de Xinzo é o orgullo da comarca), o teatro, o deporte e a cultura en xeral.
A finais da década dos oitenta do século pasado, Xosé Represas iniciou o seu traballo na Asociación Forestal de Galicia, 
liderando e estendendo o labor de apoio aos montes veciñais a toda Galicia. No Centro Cultural de Xinzo instalouse en 
1990 unha oficina da Asociación Forestal, reafirmando un traballo de colaboración que se viña realizando desde había 
xa algúns anos. Nesta nova etapa, o modelo do monte de Xinzo estendeuse na comarca e en numerosos enclaves gale-
gos, organizouse en 1995 o I Congreso de Montes Veciñais e ao pouco tempo acometeuse a reforma da fiscalidade que 
afecta aos montes veciñais lográndose o réxime específico que agora gozan as comunidades de montes de toda Galicia. 
Nesta época, Pepe, economista de formación, era xa un forestal de vocación que cría firmemente no desenvolvemento 
autónomo dos montes veciñais e no seu papel como polos de desenvolvemento do rural. Confiaba nos recursos que 
poderían lograr achegar os montes, gozaba co debate e co intercambio de opinións e canalizaba o seu entusiasmo en 
poñer en práctica ideas innovadoras.
Coa Asociación Forestal de Galicia visitou rexións e países forestalmente avanzados, viaxes que lle axudaron a com-
prender moi pronto a lóxica do monte galego e a necesidade de impulsar o asociacionismo e de dispoñer dunha política 
forestal de Estado para acabar cos incendios e dinamizar o sector. A implantación no monte de Xinzo do aproveitamento 
de biomasa con fins enerxéticos e a instalación dunha pequena central de biomasa para produción de calor no Centro 
Cultural desta aldea, son boa mostra destas ideas e son froito de novo do seu espírito innovador.
No ano 2000, nunha etapa de serias dificultades, accedeu xeneroso a ocupar a presidencia da Asociación Forestal de 
Galicia. Non só contribuíu a recuperar a situación, senón que nun só mandato de catro anos consolidou a Asociación, 
promovendo a creación da empresa Selga S.L. dedicada a prestar mellores servizos aos socios desta institución.
En 2015 foi elixido alcalde de Ponteareas, cargo que mantería ata 2021 cando lle sorprendeu unha grave enfermidade 
coa que conviviu ata que as forzas o abandonaron. Todos os seus veciños o apreciaban e nós non deixamos de botar en 
falta a súa alegría, a súa intelixencia e o seu invencible e contaxioso entusiasmo. Descanse en paz.



Noticias breves

52 o monte decembro 2022

Catro medidas esenciais para aumentar a 
resiliencia dos bosques fronte ó cambio 
climático: a Declaración de Bordeus

A Unión de Silvicultores do Sur de Europa, da que forma 
parte a Asociación Forestal de Galicia, celebrou a finais do 
pasado mes de setembro en Bordeus unha conferencia 
internacional na que se consensuou a estratexia a seguir 
para enfrontar o impacto do cambio climático nos bos-
ques. Os fenómenos climáticos extremos que se suceden 
con maior frecuencia nos últimos anos (secas, vendavais, 
treboadas eléctricas secas, etc.) estanse a deixar sentir nas 
masas forestais, que experimentan maiores pragas e enfer-
midades, así como cíclicas vagas de lumes.
Ante esta situación, os propietarios forestais constatan 
dúas realidades que cómpre ter en conta.
En primeiro lugar, o aumento da demanda de madeira como 
materia prima clave para a descarbonización da economía. 
O Arco Atlántico Europeo, desde Aquitania (Francia) ata Por-
tugal, presenta multitude de especies forestais con interese 
para a cadea monte–industria, tales como as coníferas (piñei-
ro do país, piñeiro insigne, piñeiro silvestre, etc.), o eucalipto, 
o castiñeiro, a faia, o chopo ou a sobreira, que conforman 
tanto bosques comerciais cultivados coma bosques naturais.
En segundo lugar, os propietarios forestais advirten de que 
o cambio climático está a agravar os danos sobre as ma-
sas forestais (patoloxías, lumes), un escenario que obriga a 
unha xestión forestal sustentable do monte, a fin de evitar 
o seu abandono.
Cunha xestión forestal sustentable, os propietarios poderán 
reducir a carga de combustible do monte (por medio de 
rozas, podas, rareos, cortas, etc.) e extraer pés afectados 
por patoloxías que poidan perturbar o resto da masa.
Desde a perspectiva dos silvicultores do sur de Europa, a 
xestión forestal sustentable constitúe a mellor estratexia 

preventiva e paliativa para manter a saúde de bosques 
naturais e bosques comerciais cultivados. En paralelo, 
hai coincidencia na necesidade de actualizar os sistemas 
de extinción con suficientes medios aéreos, que permi-
tan unha resposta rápida para controlar os lumes nos 
seus inicios.
Sobre esta base de reflexión conxunta que se formulou na 
conferencia internacional, os gobernos rexionais de Aquita-
nia (Francia), País Vasco, Navarra, Galicia e Norte de Por-
tugal, participantes asinaron unha declaración conxunta 
(Declaración de Bordeus), na que se comprometen nunha 
estratexia forestal baseada en catro puntos:
• A xestión forestal sustentable debe ocupar un lugar 

central nas estratexias políticas rexionais, nacionais e 
europeas, pois é unha ferramenta clave para garantir 
a resiliencia dos bosques fronte aos efectos do cambio 
climático.

• As agrupacións de propietarios forestais constitúen 
unha vía fundamental para potenciar o relevo xeracio-
nal no monte e para evitar o abandono dos bosques. 
Permiten ademais superar os problemas de minifundio 
e representan un apoio para a xestión forestal dos pro-
pietarios.

• É preciso fortalecer a cooperación público–privada 
para aumentar a resiliencia das masas forestais fronte 
a enfermidades, pragas e fenómenos meteorolóxicos 
extremos. Para iso, un dos piares pasa pola obtención 
de planta forestal con mellora xenética.

• Cómpre definir incentivos fiscais e apoios públicos para 
os propietarios forestais, de acordo coas súas necesida-
des e coas esixencias da sociedade en cada contexto.

O conselleiro do Medio Rural asina a 
declaración de Bordeus. Detrás, de 
esquerda a dereita Henri Sabarot, 
conselleiro rexional delegado do 
presidente para a silvicultura, a madeira 
e o litoral do Consello Rexional de 
Nova Aquitania; Bittor Oroz Izagirre, 
viceconselleiro de Agricultura, Pesca e 
Política Alimentaria, Desenvolvemento 
Económico, Sostibilidade e Medio 
Ambiente do Goberno Vasco; Célia Ramos, 
vicepresidenta da Comisión Rexional da 
Rexión Norte de Portugal e Pablo Muñoz 
Trigo, director xeral de Medio Ambiente, 
do departamento de Desenvolvemento 
Rural e Medio Ambiente do Goberno de 
Navarra.

http://Declaración de Bordeus
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Celebración do Día Internacional dos 
Bosques
Con motivo da celebración do Día Internacio-
nal dos Bosques a Asociación Forestal de Ga-
licia realizou unha plantación para a creación 
un bosque mixto de frondosas de carballo do 
país, castiñeiro e cerdeira.
Na plantación, que se levou a cabo o de 28 
de marzo, contouse coa participación de 23 
alumnos de 1º de ESO do colexio público in-
tegrado Antonio Orza Couto de Boqueixón e 
do alcalde do concello de Boqueixón, Manuel 
Fernández Munín, así como do vicepresiden-
te de Relacións Institucionais da AFG e o seu 
equipo técnico.
O acto tivo moi boa acollida por parte dos par-
ticipantes que gozaron dunha mañá forestal 
visitando e asistindo ás explicacións do que 
se está experimentando no monte demostra-
tivo do Pico Sacro, ademais de aprender como se fai unha correcta plantación de frondosas caducifolias.
No mes de maio, o monte demostrativo do Pico Sacro, recibiu tamén, entre outras moitas visitas, a dun grupo de alumnos da 
Escola Politécnica Superior de Enxeñaría da Universidade de Santiago de Compostela.
Ademais durante 2022 continuouse no monte cos cursos prácticos de silvicultura, afianzando cada vez máis a súa vertente 
formativa e divulgadora entre as persoas interesadas no cultivo das frondosas caducifolias e da xestión forestal sostible en xeral.

Cambio na presidencia de Juntos por los 
Bosques
Juntos por los Bosques cambiou a comezos de 2022 de presi-
dente.  Isabel González Doncel relevou a a Eduardo Rojas Briales 
á fronte desta iniciativa promovida polo Colexio Oficial de Enxe-
ñeiros de Montes que reúne a máis de 50 entidades do sector 
forestal español en todos os ámbitos co obxectivo de trasladar 
as aspiracións e propostas do eido forestal á axenda política na-
cional.
Inés González Doncel é doutora enxeñeira de Montes, catedrá-
tica de enxeñaría Agroforestal da Escola Técnica Superior de 
Enxeñería de Montes, Forestal e do Medio Natural da Universida-
de Politécnica de Madrid, desde 1989 e vicedecana do Colexio 
Oficial de Enxeñeiros de Montes. Foi tamén directora xeral de 
Conservación da Natureza do Ministerio de Medio Ambiente e 
vicepresidenta do Organismo Autónomo Parques Nacionais entre 
2000 e 2004, período no que se aprobaron, entre outros o Plan Forestal Español e a Lei 43/2003 de Montes.
Desde a súa creación ata a primavera de 2022, a plataforma estivo presidida por Eduardo Rojas Briales, enxeñeiro de Montes, 
profesor da Universidade Politécnica de Valencia e decano do Colexio de Enxeñeiros de Montes desde 2016. Previamente fora 
xerente do Consorcio Forestal de Cataluña, subdirector xeral e responsable do departamento Forestal da FAO, entre outros 
cargos, e a a finais de 2021 foi nomeado presidente de PEFC Internacional.

Os alumnos de 1º de ESO do CPI Antonio Orza Couto de Boqueixón, co alcalde e o vi-
cepresidente de Relacións Institucionais da AFG no monte demostrativo do Pico Sacro.

Ines González Doncel, presidenta de Juntos por los Bosques.
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Lei de recuperación da terra agraria
O 21 de maio de 2021 publicouse a Lei 11/2021, do 14 de 
maio, de recuperación da terra agraria de Galicia.

PRUX do parque natural de Corrubedo
O 21 de xuño de 2021 publicouse o Decreto 90/2021, do 26 
de maio, polo que se modifica o Decreto 148/1992, do 5 de 
xuño, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos 
naturais do Parque Natural do Complexo Dunar de Corrube-
do e Lagoas de Carregal e Vixán e polo que se aproba o Plan 
reitor de uso e xestión do Parque Natural do Complexo Du-
nar de Corrubedo e Lagoas de Carregal e Vixán.

Revisión do Plan Forestal de Galicia
O 25 de outubro de 2021 publicouse o Decreto 140/2021, 
do 30 de setembro, polo que se aproba a primeira revisión 
do Plan forestal de Galicia 2021-2040, Cara á neutralidade 
carbónica.

Pregos aproveitamentos madeireiros dominio público
O 5 de novembro de 2021 publicouse a Orde do 26 de 
outubro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de 
marzo de 2020, conxunta da Consellería do Medio Rural, 
da Consellería do Medio Ambiente, Territorio e Vivenda e 
da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, pola que 
se aproban os pregos de condicións aos cales se deberán 
suxeitar os aproveitamentos madeireiros das especies re-
collidas na disposición adicional terceira da Lei 3/2007, 
do 9 de abril, en terreos suxeitos a algún réxime de pro-
tección ou afectados pola lexislación de protección do do-
minio público.

Prórroga medidas erradicación nematodo
O 7 de xaneiro de 2022 publicouse a Resolución do 28 de 
decembro de 2021, da Dirección Xeral de Gandaría, Agri-
cultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se prorrogan 
as medidas para a erradicación do organismo de corentena 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. 
ou nematodo da madeira do piñeiro.

PRUX do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés
O 7 de marzo de 2022 publicouse o Decreto 24/2022, do 
3 de febreiro, polo que se modifica o Decreto 64/2009, do 
19 de febreiro, polo que se aproba o Plan de ordenación 
dos recursos naturais do parque natural Baixa Limia-Serra 
do Xurés e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión 
do parque natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

Presentación de solicitudes de arrendamento no BANTEGAL
O 27 de abril publicouse a Orde do 19 de abril de 2022 pola 
que se regula a presentación electrónica de solicitudes de 
arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de 
Terras de Galicia no estado de dispoñible en concorrencia 
(código de procedemento MR711B).

Recoñecemento de agrupacións forestais de xestión conxun-
ta e persoa silvicultora activa
O 6 de maio publicouse a Orde do 26 de abril de 2022 pola 
que se desenvolve a tramitación electrónica das solicitudes 
para o recoñecemento como agrupación forestal de xestión 
conxunta (código de procedemento MR608B) e como persoa 
silvicultora activa (código de procedemento MR608C). Venres 
20 de maio publicouse unha corrección de erros a esta orde.

DOGA

Modificación da Ordenanza reguladora da corta de madeira 
de Neda
O 29 de marzo de 2021 publicouse no BOP da Coruña a 
modificación e texto refundido da Ordenanza reguladora das 
actividades extractivas de madeira nos montes e espazos fo-
restais do concello de Neda.

Ordenanza reguladora da xestión de biomasa e distancias de 
plantacións de Campo Lameiro
O 18 de maio de 2021 publicouse no BOP de Pontevedra a 
Ordenanza sobre a xestión de biomasa, distancias de planta-
cións e limpeza do concello de Campo Lameiro.

Ordenanza reguladora da protección e conservación dos ca-
miños en relación coa saca de madeira de Silleda
O 9 de xuño de 2021 publicouse no BOP de Pontevedra a 
Ordenanza municipal para a protección e conservación dos 
camiños e vías públicas municipais en relación coas opera-
cións de saca de madeira do concello de Silleda.

Modificación da Ordenanza reguladora das plantacións fores-
tais de Dodro
O 29 de xuño de 2021 publicouse no BOP da Coruña a mo-
dificación da Ordenanza municipal reguladora das planta-

cións forestais e da protección e conservación dos camiños 
e vías públicas municipais na execución de plantacións, cor-
tas, depósito, carga e transporte de madeira do concello de 
Dodro.

Ordenanza reguladora das cortas, depósito e transporte de 
madeira de Vilasantar
O 5 de xullo de 2021 publicouse no BOP da Coruña a Or-
denanza municipal reguladora das operacións forestais de 
corta, depósito e transporte de madeira do concello de Vi-
lasantar.

Ordenanza reguladora do uso do dominio público polas activi-
dades de extracción da madeira en Taboada
O 17 de xullo de 2021 publicouse no BOP de Lugo a Orde-
nanza reguladora do uso común especial do dominio público 
local polas actividades extractivas de madeira nos montes e 
espazos forestais do concello de Taboada.

Modificación da Ordenanza reguladora da protección dos ca-
miños coas sacas de madeira de Cabana de Bergantiños.
O 5 de agosto de 2021 publicouse no BOP da Coruña a mo-
dificación da ordenanza municipal non fiscal para a protec-
ción e conservación dos camiños e vías públicas en relación 

BOP
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coas operacións de saca de madeira do concello de Cabana 
de Bergantiños.

Ordenanza reguladora da corta, saca e plantacións forestais 
de Cabanas
O 5 de agosto de 2021 publicouse no BOP da Coruña a 
Ordenanza municipal reguladora das operacións forestais de 
corta e saca de madeira así como das plantacións e repo-
boacións forestais do concello de Cabanas.

Ordenanza reguladora da xestión de biomasa e distancias das 
plantacións de Pontedeume
O 7 de setembro de 2021 publicouse no BOP da Coruña a 
Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancias 
das plantacións do concello de Pontedeume.

Ordenanza reguladora das distancias das plantacións fores-
tais de Ribeira de Piquín
O 10 de setembro de 2021 publicouse no BOP de Lugo a 
Ordenanza reguladora das distancias das plantacións do 
concello de Ribeira de Piquín.

Anexos Ordenanza reguladora da protección dos camiños nas 
sacas de madeira de Melide
O 14 de setembro de 2021 publicáronse no BOP da Coruña 
os anexos I, II e III da Ordenanza municipal para a protec-
ción e conservación de camiños e vías públicas municipais 
en relación coas operacións de saca de madeira do concello 
de Melide.

Ordenanza reguladora da protección contra incendios fores-
tais de Porto do Son
O 16 de setembro de 2021 publicouse no BOP da Coruña 
a Ordenanza municipal reguladora da limpeza de terreos e 
protección contra incendios forestais do concello de Porto 
do Son.

Ordenanza reguladora de corta de madeira de Porto do Son
O 16 de setembro de 2021 publicouse no BOP da Coruña 
a Ordenanza municipal non fiscal reguladora da protección 
dos camiños e vías públicas con motivo da execución de 
cortas, depósito, carga e transporte de madeira do concello 
de Porto do Son.

Ordenanza reguladora da xestión da biomasa, distancias de 
plantacións e prevención de incendios de Castrelo do Val
O 29 de decembro de 2021 publicouse no BOP de Ourense 
a Ordenanza municipal reguladora da xestión da biomasa, 
distancias de plantacións e prevención de incendios fores-
tais do concello de Castrelo do Val.

Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancias de 
plantación en Meis
O 24 de febreiro de 2022 publicouse no BOP de Pontevedra 
a Ordenanza reguladora da xestión da biomasa e distancia 
de plantacións do concello de Meis.

Ordenanza reguladora da corta e saca da madeira de Quintela 
de Leirado
O 7 de marzo de 2022 publicouse no BOP de Ourense a 
Ordenanza municipal reguladora da corta e saca da madeira 
do concello de Quintela de Leirado.

Ordenanza para a protección e conservación dos camiños mu-
nicipais en relación coa saca de madeira de Negreira
O 8 de marzo de 2022 publicouse no BOP da Coruña a Or-
denanza municipal para a protección e conservación dos 
camiños e vías públicas municipais en relación coas opera-
cións de saca de madeira do concello de Negreira.

Ordenanza municipal reguladora dos camiños municipais en 
relación coa saca de madeira de Viveiro
O 4 de abril de 2022 publicouse no BOP de Lugo a Orde-
nanza municipal reguladora do uso común especial dos viais 
municipais para a saca da madeira do concello de Viveiro.

Ordenanza municipal reguladora da corta e saca da madeira 
de Cabanas
O 10 de xuño de 2022 publicouse no BOP da Coruña a Or-
denanza municipal reguladora das operación forestais de 
corta e saca de madeira así como das plantacións e repo-
boacións forestais do concello de Cabanas.

Modificación da ordenanza reguladora da protección dos ca-
miños municipais de Santa Comba
O 13 de outubro de 2022 publicouse no BOP da Coruña a 
modificación da Ordenanza municipal reguladora da protec-
ción dos camiños municipais en relación coas operacións 
forestais, accesos ás fincas e conservación das mesmas do 
concello de Santa Comba.

Lei de cambio climático e transición enerxética
O 21 de maio de 2021 publicouse a Lei 7/2021, do 20 de 
maio, de cambio climático e transición enerxética.

Estratexia Nacional de Infraestrutura Verde
O 13 de xullo de 2021 publicouse a Orde PCM/735/2021, 
do 9 de xullo, pola que se aproba a Estratexia Nacional de 
Infraestrutura Verde e da Conectividade e Restauración Eco-
lóxicas.

Reserva da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel
O 15 de outubro de 2021 publicouse a Resolución do 5 de ou-
tubro de 2021, do Organismo Autónomo Parques Nacionales, 
pola que se publica a aprobación pola UNESCO da Reserva 
da Biosfera Ribeira Sacra e Serras do Oribio e Courel.

Medidas urxentes incendios forestais
O 2 de agosto de 2022 publicouse o Real Decreto-lei 
15/2022, do 1 de agosto, polo que se adoptan medidas ur-
xentes en materia de incendios forestais.

BOE
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2021
• Reunión sobre a Estratexia Forestal Europea organizada 

pola USSE. Participou Francisco Dans (22 de marzo).
• II Xornada “A propiedade forestal na nova PAC, 

realidade ou ficción? Participou Cristina Verde (23 de 
marzo).

• Xornada “O eucalipto posto a análise” organizada 
pola Confederación de Forestalistas do País Vasco. 
Participaron Francisco Dans e Cristina Verde (24 de 
marzo).

• Webinario “Retos e expectativas da industria forestal 
galega” organizado pola Axencia Galega da Industria 
Forestal. Participou Francisco Dans (26 de marzo).

• Asemblea xeral extraordinaria da USSE. Participaron 
Francisco Fernández de Ana e Francisco Dans (27 de 
marzo, 26 de abril e 10 de setembro).

• Asemblea Xeral da Entidade Galega Solicitante de 
Certificación Forestal PEFC en Santiago. Asistiu Braulio 
Molina (30 de marzo).

• Reunión co vicepresidente 2º e conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación e o conselleiro do 
Medio Rural. Participou Francisco Dans (30 de marzo).

• Reunión da Xunta Directiva de COSE. Participou 
Francisco Dans (7 de abril).

• Reunión coa subdirección Xeral de Recursos Forestais 
sobre a revisión do esbozo das axudas de boa 
gobernanza nas CMVMC. Participou Beatriz Fernández 
(8 de abril).

• Reunión do Comité de Seguimento do PDR en Galicia. 
Participou Cristina Verde (14 de abril e 25 de xuño).

• Reunión do grupo de xenética forestal organizada pola 
Fundación Arume. Participou Francisco Dans (14 de 
abril e 28 de abril).

• Constitución do Comité de Dirección da Marca de 
Garantía “Pino de Galicia”. Participou Xosé Covelo (27 
de abril).

• Visita de alumnos da Escola de Enxeñaría Forestal de 
Pontevedra ao monte veciñal de Parderrubias xestionado 
pola AFG. Acompañou o grupo Julio Ruiz (30 de abril).

• Visita de alumnos da Escola de Montes de Lugo ao 
monte demostrativo do Pico Sacro. Acompañou o grupo 
Francisco Dans (3 de maio).

• Webinario sobre o proxecto LIFE Ecotimbercell. 
Presentou relatorio Francisco Dans (5 de maio).

• Reunión do Comité organizador de Galiforest Abanca. 
Participou Francisco Dans (6 de maio).

• Reunión co director xeral de Planificación e Ordenación 
Forestal sobre os fondos Next Generation. Participou 
Francisco Dans (6 de maio).

• Reunión de xestión do proxecto Forvalue. Participaron 
Xosé Covelo, Julio Ruiz e Celina Veiga (7 de maio, 11 e 25 
de xuño, 9 de xullo, 13 de agosto, 10 e 24 de setembro, 
7 e 8 de outubro, 16 de novembro e 10 de decembro).

• Xornada “Bosques e CO2”. Foro Bosques e Cambio 
Climático. Participou Francisco Dans (11 de maio).

• Reunión do Consello de Administración da USSE. 
Participou Francisco Fernández de Ana e (12 de maio e 
10 de setembro) e Antonio Rigueiro (13 de decembro).

• Reunión con representantes da Subdirección de 
Política Forestal (MITECO) sobre o silvicultor activo. 
Participou Francisco Dans (13 de maio).

• Xornada “Presentación da Lei de recuperación de 
terras agrarias” organizada pola Escola Galega de 
Administración Pública. Asistiu Cristina Verde (21 de 
maio).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia. Participou 
Francisco Dans (24 de maio e 8 de novembro).

• Reunión do Comité de Dirección da Marca de Garantía 
“Pino de Galicia”. Participou Xosé Covelo (25 de maio, 
21 de xuño e 6 de outubro).

• Reunión de xestión do proxecto Reforest. Participaron 
Xosé Covelo, Julio Ruiz e Celina Veiga (26 de maio).

• Webinario sobre comercialización da madeira estrutural. 
Participou Xosé Covelo (26 de maio e 2 de xuño).

• Reunión do Subcomité 2CTN162 � Xestión Forestal 
Sostible. Participou Daniel Rodríguez (27 de maio).

• Videoconferencia “Ence sostenibilidad AFG”. Participou 
Xosé Covelo (27 de maio).

• Taller de poda de frondosas no monte demostrativo 
Pico Sacro. Impartiron o taller Francisco Dans e Braulio 
Molina (1 de xuño).

• Reunión co director do AGACAL. Participou Francisco 
Dans (15 de xuño).

• Reunión co conselleiro do Medio Rural. Participou 
Francisco Dans (15 de xuño).

• Reunión do grupo de traballo técnico PEFC España. 
Participou Xosé Covelo (15 de xuño, 9 de setembro e 30 
de novembro).

• Xornada “A dixitalización forestal en Galicia”. 
Participaron Marta Martínez e Jorge Bouzas (16 de 
xuño).

• Entrevista de Televigo sobre incendios. Participou 
Braulio Molina (16 de xuño).

• Reunión USSE. Participou Francisco Dans (18 de xuño).
• Reunión de coordinación co monitor do proxecto 

Reforest. Participaron Xosé Covelo, Julio Ruiz e Celina 
Veiga (22 de xuño).

• Visita ás parcelas do proxecto Reforest. Participaron 
Xosé Covelo e José Manuel Regueiro (22 de xuño).

• Reunión co subdirector xeral de Recursos Forestais 
sobre as bandas do piñeiro. Participaron Francisco 
Fernández de Ana e Francisco Dans (22 de xuño).

• Reunión do grupo de traballo novo PE PAC Forestal. 
Participou Cristina Verde (24 de xuño).

• Entrevista co GAIN sobre I+D. Participou Francisco 
Dans (29 de xuño).

• Asemblea anual da Asociación Euroeume na Capela. 
Asistiu José Luis Corral (29 de xuño).

• Asemblea do FSC España. Participou Daniel Rodríguez 
(30 de xuño).

Participación da AFG 
en actos de interese forestal
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• Entrevista na Sexta Informativos ao vicepresidente da 
AFG Juan Ramón Gallástegui (2 de xullo).

• Encontro cos medios sobre piñeiro, restauración de 
montes e absorcións de carbono co apoio de Clun no 
monte veciñal de Saiar en Caldas de Reis. Participaron 
Francisco Dans e Xosé Covelo (6 de xullo).

• Reunión do padroado da Fundación Arume en Sergude. 
Participaron Francisco Fernández de Ana, Juan Ramón 
Gallástegui e Francisco Dans (9 de xullo, 16 de setembro 
e 28 de decembro).

• Seminario do proxecto Prominifun. Presentou relatorio 
Daniel Rodríguez (9 de xullo).

• Xornada de presentación dos datos da cadea de valor 
da industria forestal-madeira en Vedra organizada por 
XERA. Asistiu Francisco Dans (12 de xullo).

• Seminario do proxecto Prominifun. Participaron 
Francisco Dans e Julio Ruiz (12 de xullo).

• Xornada MIKOGEST “O recurso micolóxico como un 
activo máis das fincas forestais” organizado pola COSE en 
Lugo. Presentou relatorio Antonio Rigueiro (28 de xullo).

• Reunión sobre proxecto LIFE call 2021. Participou 
Cristina Verde (29 de xullo e 28 de setembro).

• Taller de poda de castiñeiro para produción de castaña 
en Boqueixón e Mos. Participaron Francisco Dans, 
Braulio Molina, Alejandro Bustelo, Xosé Covelo, Carme 
Boente e Cristina Verde ( 5 e 6 de agosto).

• Reunión co director xeral de Planificación e Ordenación 
Forestal sobre tratamento contra as bandas e outros 
temas en Santiago. Participou Francisco Dans (10 de 
agosto).

• Reunión sobre proxectos de restauración ambiental 
2021-2022 de Zara.com. Participaron Francisco Dans, 
Xosé Covelo e Daniel Rodríguez (7 de setembro).

• 3ª sesión de participación activa na planificación 
hidrolóxica de Galicia-Costa. Participou José Manuel 
Regueiro (10 de setembro).

• 20º aniversario do Clúster da Madeira en Santiago. 
Asistiu Francisco Dans (24 de setembro).

• Homenaxe a Xosé Represas en Ponteareas. Asistiron 
Francisco Fernández de Ana, Xosé Covelo, Julio Ruiz e 
Daniel Rodríguez (25 de setembro).

• Visita dos alumnos do Obradoiro de Emprego de 
Caldas de Reis ao monte demostrativo do Pico Sacro. 
Acompañou o grupo Braulio Molina (28 de setembro).

• Reunión da USSE sobre a Estratexia Forestal Europea. 
Participou Francisco Dans (29 de setembro).

• Reunión da Xunta de Goberno da AFG en Santiago (30 
de setembro e 13 de decembro).

• Acto de presentación do proxecto “Son de Monte” en 
Tomiño. Asistiu Xosé Covelo (2 de outubro).

• Reunión de preparación do Obradoiro 3: Sostibilidade 
da actividade forestal en relación coa planificación 
hidrolóxica. Participou José Manuel Regueiro (7 de 
outubro).

• Obradoiro sobre sostibilidade da actividade forestal en 
relación coa planificación hidrolóxica. Participou José 
Manuel Regueiro (11 de outubro).

• Piñeiros-21: Iº Encontro intersectorial do piñeiro de 
Galicia, ‘Conectando monte, madeira e mercado’ 
en Santiago. Participaron Antonio Rigueiro e Daniel 
Rodríguez (27 de outubro).

• XXXIV Asemblea Xeral Ordinaria da AFG e Asemblea 
Extraordinaria en Pontevedra. Salón de actos do Pazo da 
Cultura de Pontevedra (6 de novembro).

• Reunión do Grupo de traballo de Natureza e Bosques da 
Comisión. Participou Francisco Dans (11 de novembro).

• Reunión de xestión do proxecto ForManRisk. 
Participaron Celina Veiga e Cristina Verde (15 de 
novembro).

• Simposio internacional IUFRO sobre o murchamento 
do piñeiro. Participou Julio Ruiz (22-26 de novembro).

VENTA Y ALQUILER DE TIJERAS ELECTRICAS INFACO F 3020

Diámetro máximo corte 6,5 cm 
Altura máxima de corte 3,80 m

Agricola Neira Varela

EDUARDO NEIRA PEREIRA | PONTE LEDESMA Nº 12 | 15882 BOQUEIXÓN
agricolaneiravarela@gmail.com | Tlf: 629 820 620
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• Reunión sobre o proceso de participación PE PAC 
2023-2027 Galicia 2º piar. Participou Cristina Verde 
(26 de novembro).

• Presentación do traballo gañador do Premio Fermín 
Bouza Brey: “Manexo comunitario dos recursos 
naturais: pasado, presente e futuro dos montes veciñais 
en man común de Ponteareas” en Ponteareas. Asistiron 
José Luis Campos e Maripaz Boente (26 de novembro).

• Xornada FIREPOCTEP en Tomiño. Asistiu Xosé Covelo 
(27 de novembro).

• Visita a áreas piloto de Portugal do proxecto Forvalue 
en Monçao e Viana do Castelo. Participaron Xosé Covelo 
e Julio Ruiz (29 de novembro).

• Visita a áreas piloto de Galicia do proxecto Forvalue en 
Arbo e As Neves. Participaron Xosé Covelo e Julio Ruiz 
(2-3 de decembro).

• Reunión sectorial sobre reparto de fondos 2º piar da 
PAC. Participou Cristina Verde (3 de decembro).

• Taller LIFE Reforest en Ponteareas e Pazos de Borbén. 
Participaron Francisco Dans e Xosé Covelo (9 de 
decembro).

• Taller sobre silvicultura do castiñeiro e micorrización 
en Pontevedra. Co-impartiu o taller Braulio Molina (11 
de decembro).

• Asemblea Xeral de COSE. Participaron Antonio Rigueiro 
e Francisco Dans (14 de decembro).

• Webinario TERRAMATER “O solo e os incendios 
forestais: situación, efectos e solucións de 
recuperación”. Participaron Xosé Covelo, Julio Ruiz, 
Beatriz Fernández e Manuel Álvarez (16 de decembro).

2022
• Reunión de xestión do proxecto Forvalue. Participaron 

Xosé Covelo, Julio Ruiz e Celina Veiga (14 e 28 de 
xaneiro, 11 e 25 de febreiro, 11 e 25 de marzo, 22 de 
abril, 13, 27 e 30 de maio, 10 e 20 de xuño, 15 e 22 de 
xullo).

• Reunión do Consello Forestal de Galicia. Participou 
Francisco Dans (18 de xaneiro e 31 de maio).

• Reunión do Comité da Marca Pino de Galicia. Participou 
Xosé Covelo (25 de xaneiro e 4 de abril).

• Reunión de xestión do proxecto ForManRisk. 
Participaron Braulio Molina, Cristina Verde e Celina Veiga 
(26 de xaneiro, 20 de abril, 11 de maio, 22 de xuño, 28 
de setembro e 23 de novembro).

• Reunión con director Xeral de Ordenación e 
Planificación Forestal sobre convenios e consorcios 
das comunidades de montes. Sede da Dirección 
Xeral de Ordenación e Planificación Forestal, Santiago. 
Participaron Antonio Rigueiro, José Luis Campos e Xosé 
Covelo (27 de xaneiro).

• Xornada de divulgación “Estratexias e sistemas 
de eliminación do plumeiro da Pampa (Cortaderia 
selloana). Adaptación dun aplicador de herbicida por 
contacto” en Tomiño e A Pobra do Caramiñal. Presentou 
relatorio Julio Ruiz (27 e 28 de xaneiro).

• Reunión do Grupo de traballo técnico PEFC España. 
Participou Xosé Covelo (1 e 22 de febreiro, 29 de abril, 
17 e 25 de maio, 15 de setembro e 30 de novembro).

• Presentación do avance da actualización da Axenda de 
impulso da industria forestal-madeira. Participou Xosé 
Covelo (1 de febreiro).

• Presentación da actualización da Axenda de impulso 
da industria forestal-madeira organizada por XERA na 
fábrica Xilonor en Coirós. Participou Francisco Dans (4 
de febreiro).

• Visita a parcelas de Cerdedo-Cotobade ao abeiro do 
proxecto Forvalue. Participou Xosé Covelo (4 de febreiro).

• Xornada de presentación dos obxectivos estratéxicos 
do Plan Estratéxico de Galicia 2021-2030 organizado 
pola Consellería de Economía, Empresa e Innovación. 
Participou Francisco Dans (7 de febreiro).

• Conferencia “A xestión forestal sostible en Galicia” 
no Ateneo de Santiago. Impartiu a conferencia Antonio 
Rigueiro. Asistiron Juan Ramón Gallástegui, Francisco 
Dans e Celina Veiga (7 de febreiro).

• Taller participativo sobre a Estratexia Española: 
Biodiversidade e Ciencia. Participou Cristina Verde (9 
de febreiro).

• Reunión co subdirector de recursos forestais sobre orde 
de axudas tratamento de bandas en Santiago. Participou 
Francisco Dans (10 de febreiro).

• Reunión con representantes de PROMAS sobre orde 
de axudas. Sede de Promacer, Cerdido. Participaron 
Francisco Dans, Julio Aneiros e Manuel Galdo (11 de 
febreiro).

• Encontro virtual de oportunidades de dixitalización 
para o sector agroalimentario. Participou Cristina Verde 
(14 de febreiro).

• Reunión do Grupo de traballo “Uso recreativo dos 
montes veciñais” en Santiago, Lourizán e Vigo. Participou 
Julio Ruiz (17 de febreiro, 16 de marzo, 16 de xuño, 14 
de xullo e 28 de setembro).

• Reunión Grupo mellora xenética da Fundación Arume 
en Boqueixón. Participaron Francisco Dans e Braulio 
Molina (18 de febreiro).

• Reunión sobre axudas para a organización de 
actividades formativas non regradas e de divulgación 
de XERA. Participou Cristina Verde (21 de febreiro).

• Reunión do Grupo de traballo técnico PEFC España. 
Participou Xosé Covelo (22 de febreiro).

• Webinario sobre declaración de gastos Sudoe. 
Participou Celina Veiga (22 de febreiro).

• Reunión USSE: Organización do Encontro de política 
forestal sur de Europa. Participou Francisco Dans (25 
de febreiro).

• Reunión do Comité de comunicación de COSE. 
Participou Cristina Verde (25 de febreiro, 9 de maio e 13 
de decembro).

• Reunión con organizacións forestais sobre a orde de 
axudas á formación de XERA. Participou Cristina Verde 
(2 de marzo).

• Xunta de Goberno da AFG (4 de marzo, 30 de maio e 
13 de outubro).

• Reunión con veciños das áreas piloto do proxecto 
Forvalue en Arbo. Proxecto Forvalue. Participou Xosé 
Covelo (9 de marzo).

• Taller “Plantación e primeiros coidados do castiñeiro 
para froito” no onte demostrativo do Pico Sacro 
(Boqueixón). Co-imparte o taller Francisco Dans (11 de 
marzo).

• Reunión con veciños das áreas piloto do proxecto 
Forvalue en Ponte Caldelas. Participou Xosé Covelo (17 
de marzo).
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• Seminario “Proposta de regulamento de loita contra a 
deforestación”. Participou Xosé Covelo (17 de marzo).

• Taller “Poda de castiñeiro para froito” no monte 
demostrativo do Pico Sacro. Co-impartiron o taller Braulio 
Molina e José Manuel Guerra (26 de marzo).

• Celebración do Día dos Bosques cos nenos de Boqueixón 
no Monte demostrativo Pico Sacro, Boqueixón. 
Participaron Francisco Dans, Alejandro Bustelo, Yago 
Lestido, Martín Cao e Celina Veiga (28 de marzo).

• Seminario final do proxecto Reforest en Santiago. 
Interviñeron Antonio Rigueiro, Francisco Dans e Xosé 
Covelo. Asistiu Jorge Bouzas (30 de marzo).

• Seminario do proxecto ForManRisk en Bordeus. 
Participaron Braulio Molina e Celina Veiga (30 de 
marzo-1 de abril).

• Taller interrexional de coordinación transfronteiriza en 
Galicia e Comité de Xestión do proxecto Forvalue en 
Carballeda de Avia. Participou Xosé Covelo (31 de marzo).

• Conferencia “O monte galego: do carballo ao eucalipto” 
na Coruña. Impartiu a conferencia Antonio Rigueiro (31 
de marzo).

• Seminario sobre silvicultura de frondosas para técnicos 
AFG/Selga en Boqueixón e Sobrado. Impartiron o 
seminario Francisco Dans, Braulio Molina e Martín Cao 
(22 de abril). 

• Taller rexional en Galicia do proxecto Forvalue. 
Participou Xosé Covelo (3 de maio).

• Acto de presentación do proxecto da fábrica de Altri 
en Santiago. Participaron Francisco Dans e Juan Ramón 
Gallástegui (4 de maio).

• Reunión da Xunta Directiva de COSE. Participou 
Francisco Dans (4 e 18 de maio).

• Reunión con veciños de Vilar de Condes. Proxecto 
Forvalue. Asistiu Julio Ruiz (5 de maio).

• Aniversario de Montes de Vigo. Participaron Antonio 
Rigueiro e Daniel Rodríguez (7 de maio).

• Entrevista a Francisco Dans da Cadena COPE (9 de maio).
• Reunión con comunidades de montes para revisión do 

borrador da lei de montes veciñais no Valadouro, Dodro 
e Ponteareas. Moderou as reunións Daniel Rodríguez 
(16, 18 e 20 de maio).

• Presentación do “Informe forestal de eucalipto en 
Galicia e na cornixa cantábrica” en Viveiro. Interviñeron 
Manuel Galdo, Julio Aneiros e Francisco Dans. Asistiron 
Margarita López e Enrique García (19 e 25 de maio).

• Visita botánica ao Pazo de Oca e ao Pazo de Santa 
Cruz de Ribadulla. Dirixiu a visita Antonio Rigueiro (21 
de maio).

• Reunión con representantes de Altri. Participou 
Francisco Dans (23 de maio).

• Café forestal “Propostas de mellora da fiscalidade 
aplicable á actividade forestal”. Presentou relatorio 
Daniel Rodríguez (2 de xuño).

• Reunión con eurodeputados do Grupo Socialista sobre 
biomasa e USSE en Santiago. Asistiu Francisco Dans (3 
de xuño).

• Visita de delegación chilena a montes de P. pinaster en 
Ponteareas, Mos e Salceda de Caselas. Guiaron o grupo 
Xosé Covelo e Julio Ruiz (4 de xuño).

• Reunión de xestión do proxecto GO Compás. Participaron 
Celina Veiga, Braulio Molina e Cristina Verde (6 de xuño, 
28 de xullo e 11 de novembro).

• Asemblea Xeral de COSE e Comité de dirección en 
Cádiz. Participaron Antonio Rigueiro e Francisco Dans 
(6 e 7 de xuño).

• Reunión do padroado da Fundación Arume en 
Pontevedra. Participaron Antonio Rigueiro, Francisco 
Dans e Braulio Molina (9 de xuño).

• Conferencia sobre mellora xenética en Chile en 
Pontevedra. Asistiron Antonio Rigueiro, Francisco Dans 
e Braulio Molina (9 de xuño).

• Taller “Poda de frondosas para madeira de alto valor” 
no monte demostrativo do Pico Sacro. Co-impartiron o 
taller Francisco Dans, Braulio Molina e Martin Cao (10 
de xuño).

• Seminario transfronteirizo do proxecto Forvalue en 
Monçao. Participaron Xosé Covelo e Julio Ruiz (13 de 
xuño).

• Asemblea Xeral de USSE. Participaron Antonio Rigueiro 
e Francisco Dans (15 de xuño).

• Xornadas medioambientais “O noso monte: presente e 
futuro” en Bueu. Presentou relatorio Daniel Rodríguez 
(15 de xuño).

• XXXV Asemblea Xeral da AFG en Cenlle (18 de xuño).
• Visita de delegación chilena a montes de P. radiata 

e viveiros nas Pontes e O Valadouro. Guiaron o grupo 
Francisco Dans e Enrique García (21 de xuño).

• Consello de xestión da terra agroforestal de Galicia en 
Boqueixón. Asistiu Xosé Covelo (21 de xuño).

• Reunión do Comité de Seguimento do PDR en Galicia. 
Participou Cristina Verde (22 de xuño).

• Evento final do proxecto Forvalue en Valença do Minho. 
Presentou relatorio Antonio Rigueiro. Asistiron José Luis 
Campos Represas, Julio Ruiz e Xosé Covelo (23 de xuño).

• Exposición e taller divulgativo do proxecto Forvalue en 
Santiago. Asistiron Xosé Covelo e Celina Veiga (28 de 
xuño).

• Xornada sobre planta forestal mellorada en Boqueixón. 
Asistiron Francisco Dans, Jorge Bouzas, Yago Lestido e 
Martín Cao (30 de xuño).

• Xornada “Pino de Galicia. Retos e oportunidades no 
contexto actual de mercado” en Boqueixón. Asistiron 
Francisco Dans, Xosé Covelo e Julio Ruiz (1 de xullo).

• Webinario sobre os resultados do proceso de 
participación e consulta pública do Plan Hidrolóxico 
e do Plan de xestión do risco de inundación da 
demarcación hidrográfica de Galicia-Costa”. Participou 
José Manuel Regueiro” (1 de xullo).

• Reunión co subdirector de Recursos Forestais en 
Santiago. Asistiron Xosé Covelo e Jorge Bouzas (20 de 
xullo).

• Curso de verán USC “Producións non madeireiras e 
servizos do monte galego” en Lugo. Presentaron relatorio 
Antonio Rigueiro e Francisco Dans (21 de xullo).

• Reunión co director xeral de Planificación e Ordenación 
Forestal. Asistiu Francisco Dans (22 de xullo).

• Entrega da insignia de ouro da USC a Antonio Rigueiro 
en Lugo. Asistiu Francisco Dans (26 de xullo).

• Reunión co responsable da Axenda Urbana das Pontes. 
Participou Francisco Dans (27 de xullo).

• Xornada “Intercambio de experiencias. As axendas 
urbanas nos municipios galegos de menos de 20.000 
habitantes”. Asistiu Cristina Verde (1 de setembro).
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• Reunión con organizacións da cadea forestal-madeira. 
Asistiu Francisco Dans (5 e 27 de setembro).

• Mesa redonda sobre o futuro do monte en Dodro. 
Participou Xosé Covelo (7 de setembro).

• Programa de radio sobre incendios forestais. Participou 
Braulio Molina (14 de setembro).

• Reunión do Comité de Pino de Galicia. Participou Xosé 
Covelo (16 de setembro).

• Xornada sobre produtos derivados da celulosa en 
Ortigueira. Asistiron Julio Aneiros, Manuel Galdo e 
Enrique García (16 de setembro).

• Conferencia “Os bosques do sur de Europa ante o 
cambio climático e os retos do mercado” en Burdeos. 
Asistiron Antonio Rigueiro e Francisco Dans (29 de 
setembro).

• Tertulia ESradio “Rendibilidade do Monte”. Participou 
Francisco Dans (11 outubro).

• Congreso da Propiedade Forestal en Valladolid. 
Presentaron relatorios Francisco Dans e Daniel Rodríguez 
(18 e 19 de outubro).

• Piñeiros’22 en Santiago. Asistiron Antonio Rigueiro, 
Francisco Dans, Xosé Covelo e Cristina Verde (25 de 
outubro).

• Reunión de traballo do proxecto GO Resinerxia. 
Participaron José Manuel Regueiro e Xosé Covelo (26 de 
outubro e 11 e 17 de novembro).

• Xornada sobre planta forestal mellorada organizada pola 
Fundación Arume en Pontevedra. Asistiron Francisco 
Dans, Xosé Covelo e José Manuel Regueiro (27 de 
outubro).

• Acto de lanzamento “Proxecto tecnolóxico para a 
valorización sustentable das masas de frondosas 
caducifolias de Galicia” en Ourense. Asistiu Antonio 
Rigueiro (2 de novembro).

• Reunión de lanzamento do proxecto GO Compás en 
Pamplona. Asistiu Braulio Molina (7 de novembro).

• Xornada sobre modelos de xestión forestal sostible 
en Bilbao. Participou Francisco Dans (15 e 16 de 
novembro).

• XXXIII Xornadas Luis Asorey “O capital natural e os 
servizos ecosistémicos. A nova base da economía” 
en Lugo. Presentou relatorio Francisco Dans (21 de 
novembro).

• XXXIII Xornadas Luis Asorey “O capital natural e os 
servizos ecosistémicos. A nova base da economía” 
en Lugo. Presentou relatorio Antonio Rigueiro (23 de 
novembro).

• Xornada técnica “O quebracabezas do mercado de 
carbono e o sector forestal” en Lugo. Presentou relatorio 
Daniel Rodríguez (24 de novembro).

• Webinario Sudoe para potenciais beneficiarios 
españois. Participou Julio Ruiz (24 de novembro).

• Xornada “Mellora xenética de coníferas. O impulso 
da planta forestal de calidade” en Santiago. Asistiron 
Francisco Dans, Xosé Covelo, Braulio Molina e Jorge 
Bouzas (28 de novembro).

• Reunión do Comité Rexional de Seguimento do 
PEPAC 2023-2027. Participou Cristina Verde (30 de 
novembro).

• Foro de Diálogo “Mercados de carbono e servizos 
ecosistémicos: potenciando o impacto positivo 
nos bosques, silvicultores e as poboacións locais”. 
Participou Xosé Covelo (1 de decembro).

• Reunión co Comité de Comicación de COSE. Participou 
Cristina Verde (13 de decembro).

• Reunión co director xeral de Planificación e Ordenación 
Forestal. Asistiron Francisco Dans, Manuel Galdo e Julio 
Aneiros (13 de decembro).

• Reunión do Consello de Administración da USSE. 
Asistiu Antonio Rigueiro (14 de decembro).

• Reunión do padroado da Fundación Arume. Asistiron 
Antonio Rigueiro e Francisco Dans (22 de decembro).
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Máis de 200 profesionais do sector forestal, a 
industria da madeira e prescritores (arquitectos, 
construtores, etc.) déronse cita o 25 de outubro 
no encontro Piñeiros 22, organizado pola Funda-
ción Arume na Cidade da Cultura de Santiago, no 
que se analizou a oportunidade que se lle abre ao 
sector e á cadea forestal coa irrupción da constru-
ción industrializada en madeira, unha tendencia 
en auxe en Europa e que está a despegar na pe-
nínsula ibérica.

O emprego da madeira nas estruturas dos edi-
ficios representa un cambio de paradigma, pois a 
edificación en altura con madeira reduce de xeito 
substancial os tempos de construción, ao chegar to-
das as pezas á obra coas medidas e cortes precisos.

“No País Vasco, un proxecto de edificación de 
68 vivendas en madeira rematou a súa montaxe en 
12 semanas” – puxo como exemplo na xornada o 
arquitecto Daniel Ibáñez, director do Instituto de 
Arquitectura Avanzada de Cataluña-. “A madeira 

ten un gran potencial en edificios de altura media, 6 
– 12 plantas, de cara a promover unha construción 
máis ecolóxica, pois o 60% da pegada de carbono 
dun edificio está na construción”, subliñou.

Unha das vantaxes claras da madeira é o seu pa-
pel como material que almacena carbono atmosfé-
rico, o que contribúe a mitigar o cambio climático. 
A este factor, a madeira suma outros puntos fortes, 
como o seu bo desempeño como illante térmico nas 
vivendas.

En España constrúense cada ano máis de 
160.000 vivendas, das que actualmente menos 
do 1 % se levanta en madeira estrutural, unha ten-
dencia que se espera que cambie radicalmente nos 
próximos anos.

O presidente da Asociación de Promotores e 
Construtores de España, Juan Antonio Gómez-
Pintado, salientou tres obxectivos clave para lograr 
unha maior presenza da madeira estrutural na cons-
trución.

A irrupción da construción industrializada 
en madeira abre unha nova oportunidade 
para os montes de piñeiro e a industria 
forestal de Galicia
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“En primeiro lugar, precísase unha maior capa-
cidade de industrialización da madeira para cons-
trución, para o que é necesaria a obtención de boa 
materia prima nos montes e tecnoloxía para a súa 
transformación. En segundo lugar, hai que reducir 
custos, co que chegaremos ao terceiro obxectivo, 
facilitar un maior acceso á vivenda” -detallou-. “Se 
non melloramos a capacidade de acceso á vivenda 
da cidadanía, o impacto que teremos será insufi-
ciente”, valorou.

Para a produción dos novos materiais que esi-
xe a construción en madeira (madeira contrala-
minada -CLT-, estruturas lixeiras en madeira ma-
ciza, laminados, etc.), os expertos coincidiron en 
que se precisará recurso en cantidade e calidade 
suficiente.

Ao fío diso, o CentroPinus (Portugal), que 
aglutina á cadea forestal – madeira do país veci-
ño, advertiu da necesidade de aumentar a super-
ficie e volume de produción das coníferas, xa que 
na actualidade o consumo de piñeiro da industria 
portuguesa da madeira é superior ao crecemento 
dos piñeiros en monte. “Houbo unha regresión dos 
montes de piñeiros, en boa medida propiciada polo 
abandono e por factores desincentivadores da ac-
tividade forestal, como os incendios e a praga do 
nematodo”, analizou a directora do CentroPinus, 
Susana Carneiro.

Outro risco que perciben en Portugal é o au-
mento do consumo de madeira de piñeiro para pe-

llets e centrais de biomasa, o que introduce unha 
competencia adicional polo recurso forestal.

En Galicia, estase a elaborar na actualidade 
unha análise da situación do recurso en monte, a 
cargo da Escola de Enxeñería Forestal de Ponteve-
dra (Universidade de Vigo), responsable de acome-
ter o inventario Forestal Continuo de Galicia. En 
canto ese inventario estea rematado, poderase facer 
un diagnóstico da situación dos montes de coníferas 
na comunidade, pero desde a perspectiva do sector 
e da propia Administración xa se avanza que son 
necesarias máis plantacións de piñeiro en monte, 
e en masas sometidas a coidados silvícolas (podas 
e rareos), para garantir a produción de suficiente 
madeira de calidade nos próximos anos.

O encontro Piñeiros, organizado pola Fundación 
Arume e cofinanciado pola Axencia Galega da In-
dustria Forestal (XERA), contou cun panel de re-
latores que incluíu destacados profesionais de Es-
paña e Portugal, tanto do ámbito empresarial como 
do investigador e técnico, así como representantes 
políticos.

O programa configurouse en tres coloquios te-
máticos. O primeiro deles levou por título ‘Os mon-
tes de piñeiro, a sustentabilidade do recurso e a in-
dustria da madeira’, e contou coas intervencións de 
Susana Carneiro (CentroPinus, Portugal) e de Juan 
Picos e Julia Armesto (Escola de Enxeñaría Forestal 
de Pontevedra).

O segundo bloque temático centrouse nas opor-
tunidades de mercado que se lle presentan ó recur-
so. Baixo o título ‘A madeira como material esencial 
na construción’, contouse coas intervencións de 
Daniel Ibáñez, director do Instituto de Arquitectu-
ra Avanzada de Cataluña; de Juan Antonio Gómez 
– Pintado, presidente da Asociación de Promotores 
e Constructores de España; de Sandra Llorente, di-
rectora xeral de Lignum Tech; e de Antonio Carlos 
Rodrigues, director xeral do Grupo Casais. Mode-
rou Emma Romero, da plataforma Wood is Wood.

O último dos bloques temáticos titulouse ‘A 
cooperación Galicia – Portugal’ e incluíu dous rela-
torios. Un primeiro sobre os retos da mellora xenéti-
ca e da resiliencia nos montes de coníferas, a cargo 
de Raquel Díaz (Centro de Investigación Forestal 
de Lourizán) e de Isabel Carrasquinho, do Institu-
to Nacional de Investigação Agrária e Veterinária. 
O segundo relatorio deste último bloque abordou 
unha experiencia de cooperación transnacional 
doutro sector económico con peso en Galicia e Por-
tugal, o metalúrxico, cunha intervención da Federa-
ción Luso-Galaica de Industriais Metalúrxicos.

O acto foi clausurado polo conselleiro do Medio 
Rural, José González, e contou na inauguración coa 
participación do director da Axencia Galega da In-
dustria Forestal XERA, Jacobo Aboal, coa do propio 
presidente da Fundación Arume, José Carballo, e 
co presidente do CentroPinus, Joao Gonçalves •
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Francisco Dans del Valle e Julio Ruiz Cagigal
Enxeñeiros da Asociación Forestal de Galicia

Novo ano de récord para as vendas de madeira 
de Galicia. Con subidas lixeiras pero constantes en 
2021 acadáronse os 9.424.291 m3 de cortas en toda 
a comunidade que supuxeron, segundo as estima-
cións feitas pola Asociación Forestal de Galicia, uns 
ingresos para os propietarios forestais de algo máis 
de 278 millóns de euros.

Eucaliptos. O 60 % das cortas de madeira en Ga-
licia foron de eucaliptos, destacando por volume 
e facturación as operacións feitas na provincia da 
Coruña nos montes dos distritos de Santiago, Fe-
rrol-Ortegal e Bergantiños-Mariñas Coruñesas. Na 
provincia de Lugo destaca a Mariña Lucense. Estes 
catro distritos concentran case que o 70 % das cor-
tas de eucalipto en Galicia.

En canto á facturación, obsérvase un incre-
mento por vendas de eucalipto, na liña predomi-
nante de aumento dos últimos anos, acadándose 
unha facturación estimada total de 168 millóns de 
euros.

Piñeiros. En canto ás cortas de piñeiro, a provin-
cia de Lugo vai á cabeza co 53 % do volume de 
madeira moi centrada no piñeiro insigne, onde os 
distritos de Lugo-Sarria e Terra Cha acaparan máis 
da metade das cortas feitas de radiata en toda a 
comunidade autónoma. Na provincia da Coruña 
cortouse o 44 % de todo o piñeiro do país apeado 
en 2021.

O 81 % das cortas de piñeiro silvestre fixéronse 
na provincia de Lugo, nomeadamente no distrito da 
Fonsagrada-Os Ancares, na montaña lucense.

Por especies, sobresae en volume Pinus radiata 
cun 48 %, seguido de Pinus pinaster cun 46,5 % e 
Pinus sylvestris un 4 %, o resto son mesturas doutras 
coníferas.

No caso do piñeiro, sen embargo reflíctese unha 
alza na facturación moi espectacular con respecto 
ao que estabamos habituados. A gran demanda que 
houbo de madeira de piñeiro e a alza dos prezos nos 
últimos meses, sobre todo de madeira de boas di-
mensións, provocou un incremento na facturación 
en 2021 de case 45 millóns de euros con respecto 
ao ano anterior.

Facturación dos propietarios 
forestais en 2021
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Facturación e cortas de madeira nos montes privados galegos en 2021

Fonte: Estimación da AFG a partir dos datos de aproveitamentos de cortas da Consellería do Medio Rural.
Facturación por vendas de madeira dos propietarios forestais, particulares e comunidades de montes veciñais, sen IVE.

Evolución da facturación por cortas de madeira  
nos montes privados galegos 2018-2021 (€ sen IVE)

Evolución das cortas de madeira  
nos montes privados galegos 2018-2021 (m3)

Fonte: Estimación da AFG a partir dos datos de aproveitamentos de cortas da Consellería do Medio Rural.
Facturación por vendas de madeira dos propietarios forestais, particulares e comunidades de montes veciñais, sen IVE.

En resumo, 2021 foi un moi bo ano, sobre todo 
para aquelas persoas que tiveron ocasión de poñer 
en venda masas maduras de piñeiro con silvicultura.

A tendencia en 2021. A evolución dos mercados en 
2022 fan esperar unha caída nas cortas e na factu-

Distritos forestais
Piñeiros Eucaliptos TOTAL

Cortas  m3 Facturación € Cortas  m3 Facturación € Cortas  m3 Facturación €

Ferrol-Ortegal 123.541 3.550.557 958.054 28.751.209 1.081.595 32.301.766

Bergantiños-Mariñas 
Coruñesas

287.154 8.252.813 888.094 26.651.705 1.175.248 34.904.518

Santiago-Meseta Interior 323.026 9.283.772 968.123 29.053.369 1.291.149 38.337.141

Barbanza 133.603 3.839.755 229.132 6.876.255 362.735 10.716.010

Fisterra 161.833 4.651.090 331.153 9.937.889 492.986 14.588.979

A Mariña Lucense 219.127 6.297.698 867.470 26.032.778 1.086.597 32.330.476

Fonsagrada-Os Ancares 366.822 10.542.461 70.746 2.123.095 437.568 12.665.557

Terra de Lemos 309.701 8.900.810 11.892 356.869 321.593 9.257.679

Lugo-Sarria 623.457 17.918.141 236.153 7.086.949 859.609 25.005.090

Terra Cha 509.591 14.645.652 440.030 13.205.295 949.621 27.850.947

O Ribeiro-Arenteiro 53.005 1.523.352 10.640 319.303 63.644 1.842.655

Miño-Arnoia 80.419 2.311.251 7.415 222.523 87.834 2.533.774

Valdeorras-Trives 19.828 569.859 26 780 19.854 570.640

Verin-Viana 57.130 1.641.904 6.489 194.732 63.618 1.836.636

A Limia 15.706 451.381 11.895 356.972 27.601 808.353

Deza-Tabeiros 217.135 6.240.471 105.338 3.161.192 322.473 9.401.663

O Condado-A Paradanta 71.039 2.041.654 56.809 1.704.835 127.848 3.746.489

Vigo-Baixo Miño 113.931 3.274.379 133.964 4.020.252 247.895 7.294.631

Caldas-O Salnes 135.159 3.884.461 269.663 8.092.587 404.822 11.977.048

GALICIA 3.821.206 109.821.462 5.603.085 168.148.590 9.424.291 277.970.052

ración. No caso do eucalipto incidirá o longo paro 
técnico de ENCE en Pontevedra.

O piñeiro vai sufrir un descenso na demanda 
derivada da caída do consumo nos sectores do in-
teriorismo e o contract que obrigou a serradoiros e 
a fábricas de taboleiros a paradas na fabricación •
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Unidade de comercialización de madeira de Selga

Estabilidade no mercado da madeira de eucalip-
to. O mercado de eucalipto mantense nun escena-
rio positivo de prezos. En todo caso cabe lembrar 
que inflúe moito nos prezos en pé, a dimensión 
dos troncos e a dificultade de corta e saca. Tamén 
o tamaño do aproveitamento é un factor moi rele-
vante á hora de obter un bo prezo. Os prezo máis 
altos esixen lotes a partir dunhas 500-600 t e cun-
ha razoable mecanización.

Se a principios de ano os prezos medios para 
madeira con certificación forestal estaban entor-
no a 26-28 €/tcc sen IVE, na actualidade cons-
tátanse vendas en lotes de boas dimensións e con 
boas sacas con prezos superiores aos 32-34 €/tcc 
máis IVE e a prima adicional de estar a madeira 
certificada. No caso de pés sobredimensionados, 
ENCE mantivo este ano a política de aboar 7 €/t 
a maiores.

A boa cotización da pasta de papel é o princi-
pal responsable desta situación positiva de prezos 
no eucalipto. Non obstante, os analistas predín 
un posible descenso do prezo da pasta en 2023 e 
2024 que influirá á baixa no prezo do eucalipto en 
pé. Polo tanto, é un bo momento para a venda dos 
lotes de madeira de eucalipto que xa se atopan en 
quenda de corta.

A diferenza de prezo entre Eucalyptus nitens e 
Eucalyptus globulus mantense cun mínimo de en-
torno uns 6 €/t.

Un 2022 con bos prezos na madeira de piñeiro 
pero espérase un lixeiro freo. Durante o segundo 
e terceiro trimestre de 2022 seguíronse comercia-
lizando lotes de piñeiro a moi bos prezos. Destaca 
o incremento na madeira con destino a puntal. En 
todo caso a subida dos carburantes fixo que este 
incremento se vise algo penalizado.

No caso da madeira de puntal os prezos en pé sen 
impostos roldan os 20-23 €/t, contando uns 4 euros 
menos no caso de rareos. O rollizo que chega aos 20 

Mercado da madeira en 
Galicia
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cm de diámetro pode chegar ata os 25-31 €/t e a ma-
deira de serra superior a 20 cm estase movendo entre 
45 e 60 €/t. No caso da madeira selecta, de moi boas 
condición técnicas e escasa nos montes, os prezos en 
pé sen impostos poden roldar os 65-76 €/t.

Neste momento obsérvase unha incerteza a curto 
e medio prazo sobre todo polos incendios forestais 
do verán que afectaron a numerosas masas arboradas 
de Galicia, Castela e Norte de Portugal. Esta situa-
ción está provocando un aumento da dispoñibilidade 
de madeira no mercado, o que inflúe por unha parte 
no seu prezo e por outra, na capacidade temporal da 
venda de lotes de madeira en verde. En todo caso, 
a constatada necesidade de madeira de coníferas a 
nivel europeo fai pensar que en canto o mercado ab-
sorba a madeira queimada se estabilice a situación.

Dende a Asociación Forestal de Galicia reco-
mendouse aos asociados que padeceron incendios 
forestais o pasado verán, que aquelas masas quei-
madas de madeira comercial sexan vendidas can-
to antes, preferentemente a tonelada para axilizar 
tempos. O proceso de adxudicación e obtención de 
permisos sería suficiente para que se produza a caí-
da das follas formando un mulching que protexa o 
solo da erosión.

En todo caso, seguimos nun período favorable 
para venda de piñeiros adultos e recuperar os in-
vestimentos realizados en moitos montes durante 
35-45 anos.

O recomendable antes da comercialización 
é realizar unha valoración da madeira e solicitar 
diversas ofertas para adxudicar mediante poxa ou 
procedemento negociado comparando ofertas e a 
solvencia económica do ofertante. Outra cuestión 
importante é valorar a traxectoria profesional da 
empresa madeireira e o grao de cumprimento de 
boas prácticas na xestión doutras cortas. Estas 
cuestións son sumamente importante no caso de 
comercialización a resultas.

Certificación forestal e mercado. No que respecta 
á madeira certificada de piñeiro a vantaxe econó-
mica reflíctese basicamente en 1-2 €/t a maiores 
en función de se a certificación é simple ou dobre.

No caso de eucalipto a prima da madeira por 
proceder dun monte certificado vense pagando 
2-3 €/t a maiores pola madeira de eucalipto para 
pasta proveniente de montes cunha soa certifica-
ción e uns 3-4 €/t naqueles montes coas dúas cer-
tificacións (PEFC e FSC) •
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Prezo da madeira de piñeiro en €/m3 con casca en cargadoiro de camión (trituración)

Prezo da madeira de piñeiro en €/m3 con casca en cargadoiro de camión (Ø>30 cm)

Prezo da madeira de eucalipto para pasta de papel en €/m3 con casca en cargadoiro de camión

Prezos correntes medios de venda de madeira en cargadoiro (€/m3)
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Precios orientativos de la  
madera gallega

diciembre 2022
MADERA DE DESENROLLO Y CHAPA

Rolla limpia de nudos, derecha y sin azular

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego, desenrollo, Ø >38 cm 47-62 €/m3 c/c 55-70 €/m3 c/c

Pino gallego, chapa plana, Ø >55 cm 110 €/m3 c/c 120 €/m3 c/c

Eucalipto desenrollo, Ø >38 cm - €/m3 c/c - €/m3 c/c

Eucalipto, chapa plana, Ø >70 cm 83-93 €/m3 c/c 90-101 €/m3 c/c

MADERA DE SIERRA

Rolla derecha, verde y sin azular

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego y radiata, Ø 14 a 19 35-45 €/m3 c/c 50-54 €/m3 c/c

Pino gallego y radiata, Ø 20 a 29 57-72 €/m3 c/c 71-76 €/m3 c/c

Pino gallego y radiata, Ø >30 cm 59-74 €/m3 c/c 73-78 €/m3 c/c

Pino gallego y radiata, Ø >40 cm sin nudos 81-92 €/m3 c/c 90-100 €/m3 c/c

Eucalipto glóbulus, Ø >35 cm 52-62 €/m3 c/c 60-70 €/m3 c/c

Castaño (según usos) 80-120 €/m3 c/c - €/m3 c/c

Roble (según usos) - 48-85 €/m3 c/c

MADERA PARA TABLERO

Cualquier calidad incluyendo raberones, piezas torcidas o secas, ramas, etc.

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Pino gallego y radiata 32-37 €/m3 c/c 47-48 €/m3 c/c

Eucalipto spp., Ø >8 cm 33-37 €/m3 c/c 41-45 €/m3 c/c

Eucalipto spp., Ø <8 cm 21-22 €/m3 c/c 29-30 €/m3 c/c

MADERA PARA PASTA DE CELULOSA

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Eucalipto glóbulus, Ø >7 cm
45-51 €/m3 c/c 50-60 €/m3 c/c

53-58 €/m3 s/c 61-65 €/m3 s/c

Eucalipto nitens, Ø >7 cm
43-47 €/m3 c/c 49-52 €/m3 c/c

44-51 €/m3 s/c 52-60 €/m3 s/c

MADERA PARA BIOMASA

PRECIOS EN CARGADERO DE CAMIÓN PRECIOS EN PARQUE DE FÁBRICA

Madera para astilla y pélet (calefacción y agua caliente)

Pino gallego y radiata 23-33 €/t c/c 31-42 €/t c/c

Madera para astilla y pélet industrial (cogeneración)

Puntal y leñas diversas especies 14-26 €/t c/c 24-36 €/t c/c

Restos de corta de diversas especies 6-16 €/t c/c 27-30 €/t c/c

Astilla de diversas especies 3-8 €/m3 8-13 €/m3*

Madera para leña

Roble 28-33 €/t c/c 36-42 €/t c/c

Eucalipto 28-36 €/t c/c 35-43 €/t c/c

Otras 18-21 €/t c/c 25-28 €/t c/c

* estéreo

Ø diámetro en punta delgada c/c con corteza s/c sin corteza

NOTA: El precio de la madera de eucalipto para pasta de papel puede incrementarse de 3 a 7 euros por tonelada si se trata de madera certificada.
Estos precios tienen un fin exclusivamente orientativo para el productor de madera y han sido proporcionados por selvicultores 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 personas y las empre-
sas que han colaborado.
Para obtener los precios por tonelada en verde recién apeada con corteza, hay que dividir los precios de la tabla por los siguientes índices de conversión: Eucalyptus globulus: 1,16. Eucalyp-
tus nitens: 1,02, pinos: 1,00.
Para mayor información pueden dirigirse a las oficinas de la AFG. En la utilización de estos datos se ruega mencionar la fuente de información.



Nº1 en ventas
Eucalipto Nitens

45 años
a tu lado

Único vivero 
certificado

Garantía de 
rentabilidad

982 141 852
www.viverosmanente.com

Aumenta hasta un 300%
la rentabilidad de tu plantación

Si vas a realizar una plantación de eucalipto, no pongas en riesgo tus beneficios.

Para tu tranquilidad, asegura tu rentabilidad con el eucalipto Nitens Max verde, 
el eucalipto genéticamente más avanzado del mercado capaz de resistir mejor 

las enfermedades que hoy en día afectan al eucalipto.

Eucalipto StandardEucalipto Nitens

Eucalipto Nitens con mejora genética 

Hasta un 300 %
+ de madera 

La madera
pesa más 

Mayor resistencia a
la mancha del eucalipto 
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