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O SECTOR FORESTAL
ESTÁ DE PARABÉNS

É momento de satisfacción para quenes aprezamos a natureza porque 
bota a andar Conecta Savia, un novo instrumento que vai permitir 

trasladar á sociedade o coñecemento vinculado ao sector. 

O SECTOR FORESTAL ESTÁ DE 
PARABÉNS

Todo ese saber que recollemos nestas páxinas servirá para 
impulsar a excelencia na innovación (I+D+i) e a 
transferencia tecnolóxica. Con todo, queremos ir máis alá; 
apostamos por fomentar a cooperación entre as empresas 
do sector e tamén con outros que poidan estar directamente 
relacionados. Ademais, esta publicación axudará a impulsar 
a formación e a mellorar o talento humano do ramo. 

Todos os avances que fagamos por este camiño de seguro 
virán acompañados do recoñecemento sectorial para a 
biomasa, non só en Galicia, senón tamén fóra das nosas 
fronteiras. Deste xeito, estaremos aportando a nosa semente 
para lograr o Desenvolvemento Sustentable de Galicia. 

Conecta Savia é resultado do traballo conxunto da 
asociación Bioeco2 e do Clúster da Bimoasa de Galicia. 
Ámbalas entidades, constituídas recentemente, somos 
conscientes da necesidade de crear sinerxías para dar 
resposta aos novos retos, entre eles, a loita contra o cambio 
climático, o despoboamento do rural ou o impulso das 
enerxías renovables. E para iso é necesario unificar esforzos 
e dotarnos de ferramentas que nos permitan actuar no eido 
forestal. 

No escenario que nos toca vivir o impulso dunha economía 
máis respetuosa co medio ambiente deixou de ser unha 
opción, é unha obriga. Neste sentido, defendemos que se 
leve adiante o aproveitamento sostible dos bosques, é a 

base para a transición cara unha bioeconomía circular, é 
dicir, para lograr un modelo económico baseado na natureza. 
Cómpre tamén diversificar o sector enerxético galego e, 
neste senso, asegurar un adecuado aproveitamento do 
potencial que ten a biomasa e todas as súas actividades. E 
por suposto, outra das claves é crear colaboracións cos 
axentes públicos e privados para conseguir a 
modernización do sector e aproveitar as oportunidades 
económicas que nos ofrece. Non podemos esquecer que a 
nosa meta tamén é fomentar iniciativas de investigación, 
que posibiliten o desenvolvemento da innovación en todas 
as fases da cadea de valor do sector da biomasa.

Para lograr todo isto é imprescindible que os profesionais do 
sector forestal formen parte activa do proceso, só así 
acadaremos un futuro verdadeiramente sostible, tanto para 
o medio rural como para os propietarios forestais. 

Os profesionais do sector dignificades a profesión, xerades 
emprego… en definitiva, sodes a savia necesaria para facerlle 
fronte ao reto que temos por diante. Contamos contigo para 
logralo. E, dende xa mesmo, contamos esta nova ferramenta 
que bota a andar, Conecta Savia. Convidámoste a formar 
parte. Benvid@s!
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Día a día observamos unha realidade marcada polo cambio climático, consecuencia do quecemento global da 
Terra. Glaciares que se derreten, aumento do nivel do mar, condicións meteorolóxicas extremas.... Descuberto 

hai 180 anos, estamos #ante un fenómeno xeneralizado que avanza rapidamente. E xa non hai dúbida 
científica de que o estamos provocamos nós.

PLANETA, 
TEMOS UN PROBLEMA!

Artigo O CAMBIO CLIMÁTICO

Autora :  Fuencisla Cid Rodríguez

Os gases de efecto invernadoiro (GEI) 
son aqueles que se acumulan na 
atmosfera e absorben a enerxía 
infravermella do sol, provocando o 
efecto invernadoiro que quenta o 
planeta e aumenta a temperatura. 
Case o 80% destas emisións proceden 
de miles de millóns de toneladas de 
CO2 liberadas. E a produción enerxéti-
ca e o transporte son responsables do 
51% destas emisións.. 

“O cambio climático non é un 
fenómeno só ambiental, senón de 
profundas consecuencias económi-
cas e sociais. Actuemos desde a 
xustiza climática”

Enfrontámonos a un dos nosos 
maiores desafíos. E mentres os 
combustibles fósiles (petróleo, carbón 
e gas) sigan dominando a subminis-
tración de enerxía mundial, seguire-
mos nesta crise climática. En Galicia, 
máis do 75% do mix enerxético 
baséase en combustibles fósiles. 
Necesitamos, por tanto, avanzar e 
consolidar a transición enerxética cara 
ás enerxías renovables. 

Desde 1987, co descubrimento do 
buraco da capa de ozono, sucedéronse 
numerosos cumes mundiais e fitos 
para salvar o planeta, o protocolo 
de Montreal, Quioto ou o acordo de 
París. Hoxe, máis que nunca, temos 
o reto de manter o aumento da 
temperatura media por baixo dos 2º, 
tal como advirten os climatólogos do 
Panel Intergubernamental do Cambio 
Climático da ONU.

Promover o desenvolvemento sostible 
significa satisfacer as nosas necesi-
dades, sen comprometer a capacidade 
de xeracións futuras de satisfacer 
as súas. En 2030 na Unión Europea 
temos que reducir as emisións netas 
polo menos un 55% con respecto 
aos niveis de 1990. Como o imos a 
conseguir?

O clima foi cambiando e a nosa forma 
de contalo tamén.

Que imaxe temos sobre o cambio 
climático? Estás preocupado/a? Es 
parte da solución? Como contribúen 
os medios para informar da magnitude 
do problema? E, fano con rigor, 
claridade e urxencia?
No contexto informativo, os medios de 
comunicación teñen un rol fundamen-
tal defendendo un xornalismo crítico, 
veraz e independente, afastado do 
greenwashing e da xeración de 
espectáculo climático. A narrativa do 
cambio climático ha evolucionado 
desde a irrelevancia ao enfoque 
catastrofista e discurso hexemónico 
dos medios, do discurso crítico de 
expertos ata chegar ao discurso 
creativo dos mozos e o enfoque social 
do problema.. 
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Que comece a ambición climática! 

En España hai un enorme potencial de biomasa sen aproveit-
ar, e Galicia é madeira. Paráchesche a pensar se o teu consu-
mo de enerxía é sostible? A túa vivenda, a túa mobilidade? 
Segundo os últimos datos do Instituto para a Diversificación 
e Aforro da Enerxía (IDAE) case o 43% da enerxía emprega-
da nos nosos fogares utilízase para a calefacción. Un 26% 
para electrodomésticos, o 18% para quentar auga, 8% na 
cociña, 5% en iluminación e un 1% no aire acondicionado. 
Isto significa que non é posible cambiar a política enerxética 
sen ter en conta a calefacción. 

Coa biomasa como solución térmica renovable, é posible 
diminuír as emisións de CO2 e reducir rapidamente os custos 
enerxéticos para consumidores do sector doméstico. 
Compensa a túa pegada de carbono, transfórmache! Úneche 
ao cambio, e pasa á acción. Convídoche a descubrir elcalor-
renovable.org, e reconciliarche co futuro.

Promover o compromiso sobre como comunicar o cambio 
climático, é un dos obxectivos do decálogo de recomen-
dacións para informar sobre o cambio climático elaborado 
pola Fundación Ecoloxía e Desenvolvemento (ECODES), co 
apoio da European Climate Change Foundation e a colabo-
ración da Universidade Complutense. Entre outras recomen-
dacións, os medios deben promover a frecuencia e continui-
dade desta información, incidindo non só nas causas senón 
nas solucións. Achegando o cambio climático e a investi-
gación científica desde unha visión informativa e pedagóxica 
que cre conciencia e mobilice á acción con realidades próxi-
mas. E para iso poden empregar diferentes formatos narra-
tivos: xornalismo, fotoperiodismo, produción audiovisual, 
cinema, podcasts…

Entón, como podemos limitar o quecemento global e redu-
cir o risco climático?

O debate acabouse. O cambio climático non é futuro, senón 
presente. É un reto complexo pero accesible. Necesitamos 
actuar con rapidez e unir forzas, transformando os compro-
misos e acordos en accións reais. E entre as solucións, a 
biomasa, é a enerxía renovable que máis contribúe a mitigar 
o cambio climático, diminuíndo o CO2 e axudando á xestión 
forestal sostible. Usar biomasa para producir calor e electrici-
dade aforra CO2 non só unha vez, senón varias veces! 

A biomasa é unha enerxía neutra en carbono, está dispoñible 
agora e é ilimitada. Apoia as economías locais, ao producirse 
localmente, proporcionando un impulso á poboación de 
zonas rurais. Promove a economía circular, procedendo de 
residuos e subprodutos do bosque e doutras industrias. 
Ademais, ten un prezo estable e máis barato que a electrici-
dade. 

Para máis información: 
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Os que somos desertores do arado, 
pero tivemos a inmensa sorte de 
poder ser testemuñas directas, sen 
sabelo nin aprecialo no seu día, 
decatámonos agora, xa máis leídos e 
viaxados do exquisito artellamento do 
sistema de vida do rural, onde os 
nosos pais e nais, avós e avoas, tecían 
e destecían para sacar proveito, con 
sentidiño, do monte. As cifras do IFN4 
Inventarios Forestais e das 
estimacións das entidades públicas 
amosan que en Galicia se presenta a 
seguinte distribución da superficie dos 
bosques:
 

Os bosques de frondosas caducifolias 
ocupan unhas 415.000 hectáreas e 
representan case unha terceira parte 
das masas forestais arboradas de 
Galicia e as carballeiras puras ou en 
masas mixtas mesturadas con outras 
frondosas autóctonas, ocupan preto 
da quinta parte dos bosques galegos 
(unhas 320.000 ha de nada).

Sen contar coa gran expansión dos 
eucaliptos, a progresión arbórea dos 
carballos foi a máis notable durante o 
último cuarto do século XX. Os datos 
dos inventarios forestais nacionais, o 
IFN2 e IFN3, indican que entre os anos 
transcorridos entre inventarios, 1987 
a 1998, en Galicia a superficie de 
frondosas autóctonas pasou de 
238.372 ha a 396.690 ha, incremen-
touse, por tanto, a súa superficie nun 
66%. Con todo, a superficie de 
bosques puros diminuíu entre o IFN-3 
e o IFN-4, pasando de 187.789 ha a 
124.780 ha, respectivamente. 

Así, tamén o Quercur robur teríanun 
incremento importante en Ourense e 
Lugo (case 32 e unhas 104 mil 
hectáreas de aumento, respectiva-
mente), co que multiplicarían, en cada 
caso, por seis as súas superficies 
inicialmente estimadas no IFN1.

produtos feitos con madeira de calidade e degustar alimentos 
saudables, polo que cada vez e necesario importar maiores 
cantidades de madeira de frondosas, das mesmas especies 
que son autóctonas de Galicia, e traer alimentos ecolóxicos a 
Galicia doutras latitudes. 

Non coñecemos outros actores máis necesarios e eficientes 
para manter unha paisaxe resiliente cunha biodiversidade 
que se pronuncia como o pilar fundamental para o mante-
mento da nosa sociedade asentando poboación en zonas 
rurais, valorizando terreos abandonados e redistribuíndo 
riqueza  no territorio. 

A valorización e promoción do emprendemento en montes 
de frondosas autóctonas de Asociación A Monte

Slow Wood

Existen outros propietarios e empresas forestais que pensan 
que tamén poden aproveitar esta nova tendencia para ofertar 
produtos e servizos á sociedade, intentando sacar adiante 
un modelo de xestión con azos de rendibilidade económica, 
baseado nun monte con especies autóctonas, mais lento 
pero diverso, multifuncional e sostible que lles permita seguir 
desfrutando dos montes e doutro xeito de entender a relación 
co medio rural.

Estas persoas propietarias apostan por vivir nun rural 
“baleiro” do seu traballo e do aproveitamento dos recursos 
naturais que lles toca xestionar, aspirando a obter rendas que 
lles permita manter unha vida digna e darlle oportunidades 
as súas familias. É o mercado o que demanda e aprecia 



Tendencias e modelos actuais

Neste sentido, o modelo escandinavo conformou a demanda 
internacional, con moita demanda de madeira barata, 
branda, branca e fácil de procesar. Dese xeito, pregóanse as 
bondades de apostar por plantacións de árbores de crece-
mento rápido por cantidade e rapidez de secuestro carbono, 
porque o mercado aprecia as madeiras brandas pola súa 
maior capacidade de adaptación, polas tendencias e modas 
de madeiras claras, por ser un recurso de venda doada, por 
ter un custo menor que as frondosas...

Cando falamos de cortar, non o facemos pensando en 
árbores milenarias, nin en fragas protexidas, senón en 
aproveitar os recursos naturais que nos toca xestionar, aspir-
ando a obter rendas que nos permita manter unha vida digna 
e darlle oportunidades ás persoas que apostan por vivir no 
rural.

A representatividade de superficie non se reflicte na capaci-
dade de aproveitamento por parte do sector forestal. A 
Cadea Forestal - Madeira en Galicia 2017 presenta uns 
resultados de 0,24 millóns de m3 de cortas para frondosas 
caducifolias (principalmente Quercus spp.) o que representa 
o 2,8% dos 8,6 millóns de metros cúbicos de aproveitamento 
realizados en Galicia no mesmo ano (os eucaliptos están en 
5 millóns de metros cúbicos e os piñeiros en 3,3 millóns de 
metros cúbicos).
 
Esta porcentaxe de cortas industriais de frondosas caducifo-
lias mantense en termos similares nos últimos 20 anos. As 
estatísticas non inclúen aproveitamentos enerxéticos que 
citan outras fontes, onde se indica que “Calcúlase que 
ademais hai polo menos un millón de toneladas máis de 
frondosas que se cortan para leñas domésticas, cunha 
porcentaxe de operacións alleas ao control fiscal e estatístico 
da Xunta de Galicia. 

O ESTADO 
DAS 

FRONDOSAS 
NO MONTE 

GALEGO
Os montes de frondosas foron o paradigma de 

fonte de recursos e de servizos para sustento da 
poboación galega rural e medio-rural, que grazas a 
eles puideron contar co aprovisionamento e materi-
as primas para a construción de vivenda, fornecer 

de calor e trebellos para o fogar, cama para o gando 
e mesmo alimento para animais e persoas.

Autor :  Francisco Pedras

O MONTE GALEGO

Artigo
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e darlle oportunidades ás persoas que apostan por vivir no 
rural.

A representatividade de superficie non se reflicte na capaci-
dade de aproveitamento por parte do sector forestal. A 
Cadea Forestal - Madeira en Galicia 2017 presenta uns 
resultados de 0,24 millóns de m3 de cortas para frondosas 
caducifolias (principalmente Quercus spp.) o que representa 
o 2,8% dos 8,6 millóns de metros cúbicos de aproveitamento 
realizados en Galicia no mesmo ano (os eucaliptos están en 
5 millóns de metros cúbicos e os piñeiros en 3,3 millóns de 
metros cúbicos).
 
Esta porcentaxe de cortas industriais de frondosas caducifo-
lias mantense en termos similares nos últimos 20 anos. As 
estatísticas non inclúen aproveitamentos enerxéticos que 
citan outras fontes, onde se indica que “Calcúlase que 
ademais hai polo menos un millón de toneladas máis de 
frondosas que se cortan para leñas domésticas, cunha 
porcentaxe de operacións alleas ao control fiscal e estatístico 
da Xunta de Galicia. 

��Deseñar un modelo de traballo colaborativo  de ordenación 
do territorio, co obxectivo de acadar superficies de xestión 
mínimas, que permitan propor un enfoque multifuncional 
e diverso para os nosos montes autóctonos, buscando a 
necesaria rendibilidade económica.

��Articulación de actuacións financeiras e axudas para atraer 
e impulsar oportunidades de emprendemento local en base 
á valorización dos ecosistemas forestais autóctonos (polo 
menos xo solo cun mínimo porcentaxe da intensidade coa que 
se esta a axudar a outros) sen desdeñar a nova tecnoloxía e a 
xestión empresarial,

��Crear un ecosistema de innovación estable e dotado para 
fomentar deseños, produtos e propostas innovadoras e 
cércanas, de proximidade, recoñecibles e certificables

��Fortalecer tecnicamente os argumentos e os discursos para 
tecer alianzas con consumidores, deseñadores e prescriptores 
onde definir conxuntamente, con confianza,  con criterios 
claros de consumo e impacto social e ambiental,

��Visibilizar e amosar os distintos aproveitamentos eco-
sistémicos, ambientais e culturais apoiados en actividades 
de economía local. 

Dende a Asociación A Monte propoñemos establecer un plan de actuacións como as seguintes:
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Actualmente, no contexto de cambio climático, desde todos os 
países promóvese e búscase unha maior utilización da madeira no 
sector da construción por ser un material sostible.

Os produtos técnicos de madeira para construción están feitos 
principalmente con madeiras brandas (coníferas). Non obstante, os 
bosques de coníferas a nivel europeo comezaron a diminuír 
substancialmente a causa das pragas e o efecto da seca, polo tanto 
agárdase de xeito inminente unha brecha na subministración de 
materias primas de coníferas no continente, principalmente Picea 
abies e P. sylvestris. En consecuencia, un déficit destes produtos de 
madeira estrutural que hoxe en día impórtanse de Europa.

Neste sentido, a produción de madeira maciza e técnica para o uso 
estrutural, madeira laminada e CLT é unha opción moi interesante 
para o Piñeiro de Galicia, o que vai permitir acadar maior valor enga-
dido e maior rendibilidade a toda a cadea.

Por outra banda, as súas propiedades tecnolóxicas superan á Picea 
e está clasificado na normativa coma unha madeira estrutural con 
clase resistente media-alta. Recentemente, xeráronse empresas, 
aínda incipientes, que apostan polo desenvolvemento de produtos 
técnicos de madeira estrutural na nosa rexión.

Dende Madeira+ consideran fundamental realizar unha caracterización da madeira ao longo da cadea de subministración de 
cara a maximizar a calidade final da madeira procesada, reducir a porcentaxe de rexeite e optimizar a calidade do produto final.

Métodos indirectos de predición de propiedades tecnolóxicas dende o monte

As propiedades determinantes do uso estrutural da madeira son o módulo de elasticidade, o de rotura e a densidade da madei-
ra. De entre elas, a característica que máis limita é o módulo de elasticidade (MOE), que é a resistencia que exerce un material 
a ser deformado cando se lle aplica unha forza.

O MOE pode ser avaliado de forma estática e destrutiva mediante ensaios da madeira a flexión ata rotura en laboratorio (módu-
lo de elasticidade estático, MOE) ou de xeito dinámico, non destrutiva, a partires da avaliación da frecuencia de vibración das 
súas partículas ou medindo a velocidade de desprazamento dunha onda dentro de dito material (módulo de elasticidade 
dinámico, MOEdyn - Teoría rixidez/onda).

Actualmente, acéptase o uso de 
medicións sónicas non destrutivas para 
predicir o módulo de elasticidade sobre 
madeira serrada mediante o módulo de 
elasticidade dinámico, que tamén sirve 
para caracterizar a madeira na troza 
e na árbore. Así, partir da velocidade 
e do valor de densidade calcúlase o 
módulo dinámico mediante a seguinte 
fórmula:

MOEdin=V2 * ρ

Sendo V a velocidade de despraza-
mento de onda acústica no interior 
da madeira en sentido lonxitudinal 
da fibra e ρ a densidade da madeira 
no momento de medición. Grazas 
á captura de milleiros de datos en 
diferentes parcelas ao longo de toda 
a área de distribución do Piñeiro de 
Galicia en Madeira+, tras 10 anos tra-
ballando nesta metodoloxía, puideron 

relacionar os resultados do módulo 
de elasticidade dinámico con diversas 
variables selvícolas da masa e de cali-
dade de estación, e con valores reais 
do módulo de elasticidade en táboa.

Nestes intres, contan con algoritmos 
que permiten predicir o módulo de 
elasticidade da madeira dunha masa 
calquera de Piñeiro de Galicia en base 
a diferentes datos de entrada.

Isto deu lugar a unha ferramenta GIS, 
aloxada nunha plataforma la nube, 
que permite obter o módulo de elasti-
cidade da madeira a partires de 
algoritmos de predición que inclúen 
diferentes variables asociadas coa 
calidade de estación, variables 
dasométricas da masa ou ben 
medicións sónicas sobre a árbore en 
pé. Ditos algoritmos están a ser 
optimizados a partires de datos 
obtidos en monte, en troza e en táboa, 
tras o serrado e clasificación de 
calidade.

O obxectivo final do visor é que o 
usuario poida acceder e incluír a 
posición da súa parcela, así como 
outras variables descritivas da árbore 
e masa. Os resultados de predición da 
calidade da madeira amosarán ao 
usuario, indicando o nivel de precisión, 
en función das variables completadas. 
A predición de calidade permitirá ao 
usuario valorar a adecuación da 
madeira da súa parcela para 
diferentes destinos e optimizar a 
cadea de subministración á industria.
Actualmente, existe unha versión beta 
á que se pode acceder a través da 
seguinte ligazón: 

Autora :  Esther Merlo Sánchez

CALIDADE ESTRUTURAL DA MADEIRA 
DE "PIÑEIRO DE GALICIA": 

MÉTODOS DE PREDICIÓN DE 
PROPIEDADES TECNOLÓXICAS

Medición da velocidade de propagación dunha onda de 
impacto ao longo do fuste para calcular o módulo de 
elasticidade dinámico. Autor: Xoel Gómez

Artigo
A MADEIRA
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estrutural, madeira laminada e CLT é unha opción moi interesante 
para o Piñeiro de Galicia, o que vai permitir acadar maior valor enga-
dido e maior rendibilidade a toda a cadea.

Por outra banda, as súas propiedades tecnolóxicas superan á Picea 
e está clasificado na normativa coma unha madeira estrutural con 
clase resistente media-alta. Recentemente, xeráronse empresas, 
aínda incipientes, que apostan polo desenvolvemento de produtos 
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cara a maximizar a calidade final da madeira procesada, reducir a porcentaxe de rexeite e optimizar a calidade do produto final.

Métodos indirectos de predición de propiedades tecnolóxicas dende o monte

As propiedades determinantes do uso estrutural da madeira son o módulo de elasticidade, o de rotura e a densidade da madei-
ra. De entre elas, a característica que máis limita é o módulo de elasticidade (MOE), que é a resistencia que exerce un material 
a ser deformado cando se lle aplica unha forza.

O MOE pode ser avaliado de forma estática e destrutiva mediante ensaios da madeira a flexión ata rotura en laboratorio (módu-
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Actualmente, acéptase o uso de 
medicións sónicas non destrutivas para 
predicir o módulo de elasticidade sobre 
madeira serrada mediante o módulo de 
elasticidade dinámico, que tamén sirve 
para caracterizar a madeira na troza 
e na árbore. Así, partir da velocidade 
e do valor de densidade calcúlase o 
módulo dinámico mediante a seguinte 
fórmula:

MOEdin=V2 * ρ

Sendo V a velocidade de despraza-
mento de onda acústica no interior 
da madeira en sentido lonxitudinal 
da fibra e ρ a densidade da madeira 
no momento de medición. Grazas 
á captura de milleiros de datos en 
diferentes parcelas ao longo de toda 
a área de distribución do Piñeiro de 
Galicia en Madeira+, tras 10 anos tra-
ballando nesta metodoloxía, puideron 

relacionar os resultados do módulo 
de elasticidade dinámico con diversas 
variables selvícolas da masa e de cali-
dade de estación, e con valores reais 
do módulo de elasticidade en táboa.

Nestes intres, contan con algoritmos 
que permiten predicir o módulo de 
elasticidade da madeira dunha masa 
calquera de Piñeiro de Galicia en base 
a diferentes datos de entrada.

Isto deu lugar a unha ferramenta GIS, 
aloxada nunha plataforma la nube, 
que permite obter o módulo de elasti-
cidade da madeira a partires de 
algoritmos de predición que inclúen 
diferentes variables asociadas coa 
calidade de estación, variables 
dasométricas da masa ou ben 
medicións sónicas sobre a árbore en 
pé. Ditos algoritmos están a ser 
optimizados a partires de datos 
obtidos en monte, en troza e en táboa, 
tras o serrado e clasificación de 
calidade.

O obxectivo final do visor é que o 
usuario poida acceder e incluír a 
posición da súa parcela, así como 
outras variables descritivas da árbore 
e masa. Os resultados de predición da 
calidade da madeira amosarán ao 
usuario, indicando o nivel de precisión, 
en función das variables completadas. 
A predición de calidade permitirá ao 
usuario valorar a adecuación da 
madeira da súa parcela para 
diferentes destinos e optimizar a 
cadea de subministración á industria.
Actualmente, existe unha versión beta 
á que se pode acceder a través da 
seguinte ligazón: 

Árbore sobresaínte de Piñeiro de Galicia. Autor: Óscar Santaclara
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Que é SURE?

SURE é un sistema voluntario de 
certificación cuxo obxectivo é facilitar 
ás empresas do sector da bioenerxía 
que demostren que compren os requi-
sitos legais de sustentabilidade 
establecidos na directiva REDII, de 
xeito práctico e sinxelo.

O esquema SURE está promovido por 
REDcert, empresa con gran traxecto-
ria na certificación de sustentabili-
dade, e Bioenergy Europe, a asoci
ación europea da biomasa.

SURE é útil para produtores de bioma-
sa agrícola e forestal, fabricantes de 
biocombustibles a partir de subprodu-
tos e residuos, fabricantes de pellets, 
operadores loxísticos, comercializa-
dores de biocombustibles ou centrais 
de biomasa e biogás. 

O esquema cobre a biomasa forestal 
(incluída a procedente de cultivos de 
rotación curta e de sistemas 
agroforestais), subprodutos ou residu-
os (madeira reciclada, residuos de 
proceso como óso de oliva, cascas, 
etc.), e tamén biomasa agrícola (palla, 
millo e outros cultivos enerxéticos).

Que é a REDII e a quen afecta?

A Comisión Europea, a través da 
Directiva de Enerxías Renovables 
2018/2001 (Renewable Energy Direc-
tive II – REDE II) vai impoñer uns 
criterios de sustentabilidade á enerxía 
procedente da biomasa que se utilice 
en plantas de máis de 20 MW (bioma-
sa sólida) e máis 2 MW (biomasa 
gasosa).

A REDE II é unha actualización da 
REDE I, que cubría os biocombustibles 
líquidos, de maneira que os requisitos 
de sustentabilidade esténdense agora 
tamén ao biogás e a biomasa adoita-
da. 

A actualización esixe que se 
certifiquen todas as plantas de enerxía 
(eléctrica, calor ou frío) de potencia 
superior a 20 MW para biomasa sólida 
e 2 MW para biogás, e todos os opera-
dores económicos das súas cadeas de 
subministración, é dicir, todas as 
empresas que colleitan, transforman e 
distribúen a biomasa ata as centrais 
de conversión enerxética.

A REDII en España. Quen ten que 
certificarse?

En teoría, a directiva debería entrar en 
vigor o pasado 1 de xullo, data límite 
establecida para a súa transposición 
en todos os Estados membros, pero os 
atrasos da propia Comisión Europea 
na publicación da documentación para 
guiar aos diferentes axentes, incluídas 
as administracións públicas, conlevou 
atrasos na maioría de países.

En España, a transposición publicouse 
o 23 de setembro para consulta públi-
ca e, en breve, publicarase na súa 
versión definitiva. 

A norma propón un período de 
transición que foi moi ben acollido 
polo sector da bioenerxía no noso país. 
As empresas deberán adquirir un 
compromiso de adhesión a través dun 
sistema recoñecido pola Comisión 
Europea antes de finalizar 2021; ao 30 
de abril de 2022 deberán certificar a 
planta e, a partir desa data, deberán 
facelo tamén os seus provedores de 
maneira progresiva: 30% antes do 31 
xullo 2022, 60% antes do 31 outubro 
e 90% antes do 31 xaneiro 2023.

Cabe a posibilidade de establecer 
unha excepción cos pequenos prove-
dores situados ao principio da cadea 
de subministración, sempre que 
actúen en zonas declarada de baixo 
risco.

-

-

-

CERTIFICACIÓN DA 
SUSTENTABILIDADE DA BIOMASA EN 
ESPAÑA GRAZAS A SURE E AVEBIOM

AVEBIOM é o organismo de apoio a SURE en España

AVEBIOM é a Asociación Española da Biomasa, activa desde 
2004. Entre os seus membros atópanse a maioría de 
grandes compañías de xeración térmica e eléctrica e moitas 
empresas da cadea de subministración.

AVEBIOM foi designada como organismo de apoio nacional 
de SURE en España, servindo de ligazón coas oficinas 
centrais e asesoramento en temas legais ou outras tarefas 
que poidan necesitar unha visión local ou superar algunha 
barreira lingüística. 

Máis información: sure@avebiom.org / 983 113 760

En España, AVEBIOM e algunhas grandes empresas do 
sector estamos a solicitar ás administracións rexionais que 
emitan ditas declaracións para facilitar así o proceso de 
certificación. 

Ao noso parecer, trátase dun paso lóxico debido a que, como 
o propio RD de transposición expón, todas as comunidades 
autónomas de España dispoñen de normas que aseguran a 
sustentabilidade na execución dos aproveitamentos para 
obter biomasa forestal ou agrícola para usos enerxéticos.

Como obter a certificación con SURE

Tras rexistrarse na web de SURE ( https://sure- system.org/) 
a empresa recibirá os documentos necesarios para participar 
no programa e asinar o contrato con SURE. A continuación, a 
empresa selecciona un organismo de certificación recoñeci-
do por SURE para realizar a auditoría. Unha vez que a 
auditoría se completa con éxito, emítese o certificado.

Canto mellor sexa a organización interna e maior a calidade 
dos datos proporcionados, máis rápido completarase o 
proceso de certificación. A emisión do certificado pode 
concretarse en poucos días ou levar semanas se se atopan 
non conformidades durante a auditoría que sexa necesario 
liquidar. 

Recoméndase ás empresas que presenten a súa solicitude 
canto antes, xa que se espera unha gran demanda a finais de 
ano, cando miles de operadores económicos poderían solici-
tar simultaneamente a certificación.

Artigo
A BIOMASA
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Se pensamos en zonas de alto risco 
de incendio como poden ser espazos 
preto de masas forestais ou no rural 
galego, a la mineral pode ser un mate-
rial a empregar como illamento moi 
axeitado. A súa estabilidade química 
impide a formación de mofo, fungos 
ou insectos, aínda que é un material 
moi lixeiro, polo que se reforza exter-
namente cunha capa de xeso grosa.
Por último, a cortiza é un material 
transpirable, resistente á auga e cun 
alto grao de illamento, tanto de xeito 
térmico como acústico, creando unha 
protección de moi alta calidade ao 
microclima que se crea dentro da 
vivenda modular.

O aproveitamento da enerxía para 
reducir a pegada de carbono

Unha das características máis 
importantes das casas modulares é 
que, moitas delas, aproveitan a opor-
tunidade de facer unha instalación 
de paneis solares para recibir e 
conservar a enerxía xunto co uso dos 
electrodomésticos de baixo consumo, 
conseguindo que o fogar consuma só 
o 10% do que unha vivenda conven-
cional pode precisar.

A cultura da construción prefabricada 
e as enerxías renovables van da man, 
e por iso é moi habitual atopar casas 
modulares con sistemas de autocon-
sumo como aerotermia ou enerxía 
fotovoltaica.

No sector inmobiliario adoita a ser complexo a xeración de predicións a longo prazo debido á crise. Non 
obstante, existe unha tendencia clara á hora de construír novas vivendas unifamiliares creadas dunha maneira 

industrial nunha fábrica: as casas modulares prefabricadas.

CASAS MODULARES SUSTENTABLES: 
O RETO DO SECTOR INMOBILIARIO 

PARA UNHA EDIFICACIÓN MÁIS 
ECOLÓXICA

Debido a que se sitúan á vangarda 
na innovación tecnolóxica, a cadea 
de fabricación está controlada ata o 
máis mínimo detalle e os materiais que 
empregan para a súa construción son 
de última xeración.

Este novo modelo de vivenda, elixido 
actualmente por compradores que ac-
ceden ao marcado buscando espazos 
máis amplos tras o confinamento 
vivido en 2020, conta cunha ampla 
oferta de variedades modulares que, 
nos últimos anos, viuse ampliada pola 
posta en marcha de solucións sostibles 
e ecolóxicas.

Pero, que aspectos deben terse en 
conta para que unha casa modular 
sexa ecolóxica e sustentable? Podem-
os atopar aquí diferentes conceptos, o 
primeiro relacionado coa ecotecnoloxía 
e, o segundo, coa sostibilidade.

Se por ecotecnoloxía entendemos o 
conxunto de técnicas aplicadas para 
garantir o uso sostible dos recursos 
naturais, debemos aplicar tanto a 
ecoloxía como a tecnoloxía. A fusión 
destes dous campos realízase tanto 
na produción das materias como nas 
pezas das casas prefabricadas, aínda 
que podemos completar o uso da eco-
tecnoloxía co uso eficiente dos recur-
sos naturais unha vez que a vivenda 
xa se pon a disposición para poder 
ser habitada a través da instalación 
de climatización, a orientación para 
orientala cara o maoir aproveitamento 
de luz e a eficiencia enerxética.

A importancia dos sistemas de 
illamento

Cos últimos avances neste sentido, 
os sistemas de illamento reducen a 
cantidade de CO2 preciso para emitir 
calor en inverno e aire frío en verán. 
Normalmente, as vivendas modulares 
dispoñen dun illante térmico de longa 
duración que evita posibles filtracións 
de aire, auga e humidades que puider-
an deteriorar a estrutura da casa ao 
longo dos anos.

Entre os materiais illantes que nos 
atopamos, pódense diferenciar ata 
catro tipos: paneis de poliestireno 
expandido, fibra de madeira, la mineral 
ou cortiza.

Os paneis de poliestireno expandido 
adoitan a fabricarse reciclando outro 
tipo de materiais, polo que son respec-
tuosos co medio ambiente aínda que 
posúen unha baixa impermeabilidade 
aínda que o seu illamento sexa 
bastante alto. Por outra banda atopá-
monos coa fibra de madeira, material 
100% ecolóxico, que ten unhas carac-
terísticas mecánicas cun alto grado de 
calidade, xa que coa súa instalación 
podemos facer un axuste efectivo da 
humidade ambiental, ten alta permea-
bilidade e un illamento excelente. Por 
outra banda, os custos deste tipo de 
material poden incrementarse en com-
paración cos paneis de poliestireno.

A construción dunha vivenda modular de consumo case 
nulo

A construción de casas prefabricadas que poidan realizar un 
consumo case nulo de enerxía debe realizarse a través dun 
exhaustivo estudo relacionado co seu alto nivel de illamento.
É moi importante lembrar que este tipo de construcións é moi 
sinxela e responde a un sistema no que partimos dunha serie 
de seccións estandarizadas cun ensamblado que en definitiva 
vaise producir no terreo ou parcela na que se determine a súa 
construción. O que define este tipo de proceso de ensamblaxe 
de vivendas é a que cada unha das partes lévase a cabo por 
diferentes lados ata que finalmente se unen.

Dentro deste tipo de casas, denominadas pasivas, existen 
catro elementos específicos para acadar o ansiado consumo 
case nulo de enerxía, como pode ser a eliminación das pontes 
térmicas, a recuperación do calor xerado, a estanqueidade ao 
aire e a instalación de fiestras de alta gama.

Este tipo de fiestras, debido ao deseño bioclimático, non 
se abren para facer que o calor desapareza da estancia, 
senón que o sistema de ventilación ecoeficiente modula a 
temperatura coa renovación de aire.

O obxectivo de poder contar cunha casa de consumo case 
nulo para unha familia pode ser un aliciente moi suculento 
para a venda de vivendas unifamiliares modulares. 

Debido a que a construción realízase dun xeito personalizado, 
este tipo de vivendas acostuman a ser moi ergonómicas. É 
dicir, as casas modulares teñen unha demanda enerxética 
moito menor que as convencionais polo aforro creado en 
instalacións solares illadas conectadas á rede como no aforro 
enerxético.

Os fabricantes de vivendas prefabricadas acostuman a 
facer preinstalacións de sistemas de placas solares na casa, 
facilitando a instalación de paneis fotovoltaicos e a súa 
instalación eléctrica posterior. En pouco tempo, os usuarios 
poden ver amortizada a súa inversión, rendibilizando os 
custos e pagando moito menos na factura da luz, un dos 
temas que está máis de actualidade en 2021.

Con respecto á aerotermia, é outro dos xeitos nos que 
as casas modulares poden reducir a pegada de carbono 
aproveitando a enerxía natural. Con esta tecnoloxía, a enerxía 
ambiental do aire, mesmo en temperaturas extremas, pode 
transferirse a través dun ciclo termodinámico que emprega 
gas refrixerante comprimido a moi baixa temperatura para 
extraer calor do aire exterior cunha alta eficiencia, clasificada 
pola Unión Europea como sostible e que permite que unha 
vivenda deste tipo poida funcionar exclusivamente con 
electricidade producida por aerotermia, sen contratar gas ou 
subministración de combustible.

Artigo CASAS SUSTENTABLES
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Se pensamos en zonas de alto risco 
de incendio como poden ser espazos 
preto de masas forestais ou no rural 
galego, a la mineral pode ser un mate-
rial a empregar como illamento moi 
axeitado. A súa estabilidade química 
impide a formación de mofo, fungos 
ou insectos, aínda que é un material 
moi lixeiro, polo que se reforza exter-
namente cunha capa de xeso grosa.
Por último, a cortiza é un material 
transpirable, resistente á auga e cun 
alto grao de illamento, tanto de xeito 
térmico como acústico, creando unha 
protección de moi alta calidade ao 
microclima que se crea dentro da 
vivenda modular.

O aproveitamento da enerxía para 
reducir a pegada de carbono

Unha das características máis 
importantes das casas modulares é 
que, moitas delas, aproveitan a opor-
tunidade de facer unha instalación 
de paneis solares para recibir e 
conservar a enerxía xunto co uso dos 
electrodomésticos de baixo consumo, 
conseguindo que o fogar consuma só 
o 10% do que unha vivenda conven-
cional pode precisar.

A cultura da construción prefabricada 
e as enerxías renovables van da man, 
e por iso é moi habitual atopar casas 
modulares con sistemas de autocon-
sumo como aerotermia ou enerxía 
fotovoltaica.

Debido a que se sitúan á vangarda 
na innovación tecnolóxica, a cadea 
de fabricación está controlada ata o 
máis mínimo detalle e os materiais que 
empregan para a súa construción son 
de última xeración.

Este novo modelo de vivenda, elixido 
actualmente por compradores que ac-
ceden ao marcado buscando espazos 
máis amplos tras o confinamento 
vivido en 2020, conta cunha ampla 
oferta de variedades modulares que, 
nos últimos anos, viuse ampliada pola 
posta en marcha de solucións sostibles 
e ecolóxicas.

Pero, que aspectos deben terse en 
conta para que unha casa modular 
sexa ecolóxica e sustentable? Podem-
os atopar aquí diferentes conceptos, o 
primeiro relacionado coa ecotecnoloxía 
e, o segundo, coa sostibilidade.

Se por ecotecnoloxía entendemos o 
conxunto de técnicas aplicadas para 
garantir o uso sostible dos recursos 
naturais, debemos aplicar tanto a 
ecoloxía como a tecnoloxía. A fusión 
destes dous campos realízase tanto 
na produción das materias como nas 
pezas das casas prefabricadas, aínda 
que podemos completar o uso da eco-
tecnoloxía co uso eficiente dos recur-
sos naturais unha vez que a vivenda 
xa se pon a disposición para poder 
ser habitada a través da instalación 
de climatización, a orientación para 
orientala cara o maoir aproveitamento 
de luz e a eficiencia enerxética.

A importancia dos sistemas de 
illamento

Cos últimos avances neste sentido, 
os sistemas de illamento reducen a 
cantidade de CO2 preciso para emitir 
calor en inverno e aire frío en verán. 
Normalmente, as vivendas modulares 
dispoñen dun illante térmico de longa 
duración que evita posibles filtracións 
de aire, auga e humidades que puider-
an deteriorar a estrutura da casa ao 
longo dos anos.

Entre os materiais illantes que nos 
atopamos, pódense diferenciar ata 
catro tipos: paneis de poliestireno 
expandido, fibra de madeira, la mineral 
ou cortiza.

Os paneis de poliestireno expandido 
adoitan a fabricarse reciclando outro 
tipo de materiais, polo que son respec-
tuosos co medio ambiente aínda que 
posúen unha baixa impermeabilidade 
aínda que o seu illamento sexa 
bastante alto. Por outra banda atopá-
monos coa fibra de madeira, material 
100% ecolóxico, que ten unhas carac-
terísticas mecánicas cun alto grado de 
calidade, xa que coa súa instalación 
podemos facer un axuste efectivo da 
humidade ambiental, ten alta permea-
bilidade e un illamento excelente. Por 
outra banda, os custos deste tipo de 
material poden incrementarse en com-
paración cos paneis de poliestireno.

A construción dunha vivenda modular de consumo case 
nulo

A construción de casas prefabricadas que poidan realizar un 
consumo case nulo de enerxía debe realizarse a través dun 
exhaustivo estudo relacionado co seu alto nivel de illamento.
É moi importante lembrar que este tipo de construcións é moi 
sinxela e responde a un sistema no que partimos dunha serie 
de seccións estandarizadas cun ensamblado que en definitiva 
vaise producir no terreo ou parcela na que se determine a súa 
construción. O que define este tipo de proceso de ensamblaxe 
de vivendas é a que cada unha das partes lévase a cabo por 
diferentes lados ata que finalmente se unen.

Dentro deste tipo de casas, denominadas pasivas, existen 
catro elementos específicos para acadar o ansiado consumo 
case nulo de enerxía, como pode ser a eliminación das pontes 
térmicas, a recuperación do calor xerado, a estanqueidade ao 
aire e a instalación de fiestras de alta gama.

Este tipo de fiestras, debido ao deseño bioclimático, non 
se abren para facer que o calor desapareza da estancia, 
senón que o sistema de ventilación ecoeficiente modula a 
temperatura coa renovación de aire.

O obxectivo de poder contar cunha casa de consumo case 
nulo para unha familia pode ser un aliciente moi suculento 
para a venda de vivendas unifamiliares modulares. 

Debido a que a construción realízase dun xeito personalizado, 
este tipo de vivendas acostuman a ser moi ergonómicas. É 
dicir, as casas modulares teñen unha demanda enerxética 
moito menor que as convencionais polo aforro creado en 
instalacións solares illadas conectadas á rede como no aforro 
enerxético.

Os fabricantes de vivendas prefabricadas acostuman a 
facer preinstalacións de sistemas de placas solares na casa, 
facilitando a instalación de paneis fotovoltaicos e a súa 
instalación eléctrica posterior. En pouco tempo, os usuarios 
poden ver amortizada a súa inversión, rendibilizando os 
custos e pagando moito menos na factura da luz, un dos 
temas que está máis de actualidade en 2021.

Con respecto á aerotermia, é outro dos xeitos nos que 
as casas modulares poden reducir a pegada de carbono 
aproveitando a enerxía natural. Con esta tecnoloxía, a enerxía 
ambiental do aire, mesmo en temperaturas extremas, pode 
transferirse a través dun ciclo termodinámico que emprega 
gas refrixerante comprimido a moi baixa temperatura para 
extraer calor do aire exterior cunha alta eficiencia, clasificada 
pola Unión Europea como sostible e que permite que unha 
vivenda deste tipo poida funcionar exclusivamente con 
electricidade producida por aerotermia, sen contratar gas ou 
subministración de combustible.
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FSC no mundo e en España

A xestión forestal FSC abarca na actualidade máis de 226 
millóns de hectáreas dos terreos forestais produtivos do 
mundo, e conta coa participación de máis de 50.000 empre-
sas e 200.000 pequenos produtores forestais.

Na Unión Europea (UE), máis do 25% dos bosques produ-
tivos contan coa certificación FSC e os sistemas de contrat-
ación pública verde de diversos países benefícianse da 
presenza dunhas 15.000 empresas de produción e comer-
cialización certificadas FSC.

En España FSC ten certificadas 435.000 hectáreas e máis de 
45.000 unidades de xestión forestal. Hai ademais 1.385 
certificados de cadea de custodia FSC (COC) que implican a 
máis de 2.000 empresas certificadas.

FSC é así mesmo o sistema preferido maioritariamente polo 
movemento ambiental global que, ao mesmo tempo, permite 
que non baixemos a garda sinalando debilidades e casos de 
abuso. A protección xurídica dos nosos logotipos, así como o 
procedemento de presentación de queixas, garanten un 
eficaz tratamento de todas as denuncias presentadas.

FSC é socio colaborador do Laboratorio Urbano en Bioeco-
nomía Forestal de Conca (Urban Forest Innovation Lab - 
UFIL) que ten por obxectivo impulsar o desenvolvemento 
económico e rural de Cuenca, incentivar o reto demográfico; 
e poñer en valor os recursos forestais e as oportunidades 
empresariais que as superficies forestais e o seu aproveita-
mento proporcionan á economía española.

FSC é socio colaborador do proxecto LIFE Soria ForestAdapt, 
unha iniciativa aprobada pola Comisión Europea para a 
execución de programas LIFE de acción contra o cambio 
climático e ten por finalidade aumentar a resistencia dos 
bosques do sur de Europa ao cambio climático, incluíndo 
medidas de adaptación nos plans de xestión forestal públi-
cos e privados.

Ademais, FSC España está involucrada en dous proxectos 
Life liderados pola Fundación Global Nature (Life Forest 
Adapt), e a Fundación Cesefor (Life Rebollares), e outro 
proxecto dentro do plan de desenvolvemento rural (Go 
Prorural) pola Fundación Copade. Estes proxectos perseg-
uen achegar valor ao sector forestal na España despoblada. 
FSC tamén promove programas de restauracións forestais, 
en múltiples e pequenas superficies, coa axuda do grupo 
Carrefour. Actividades que nos unen a todos no bosque pola 
participación, e por un obxectivo compartido de recuperar as 
nosas zonas rurais, que arderon polo lume. 

A misión de FSC consiste en promover unha xestión forestal ambientalmente axeitada, socialmente beneficio-
sa e economicamente viable en todo o mundo. FSC desenvolveu un plan a escala global liderando uns están-

dares nacionais de xestión forestal e un sistema de certificación para os xestores forestais que se compro-
metan a aplicalos.

COÑECENDO O 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL® (FSC®)

Artigo O FOREST STEWARDSHIP COUNCIL

Autora :  Patricia Viñez Sáinz

O sistema de FSC baséase nun proce-
so de toma decisións, supervisión e 
avaliación no que participan múltiples 
partes interesadas e que aposta 
por garantir un equilibrio constante 
entre elas. Desta forma, dáse voz a 
organizacións ambientais e sociais, 
sindicatos e representantes de 
poboacións indíxenas, á vez que se 
teñen moi en conta os intereses das 
grandes e pequenas empresas.

O sistema de Gobernanza de FSC 
caracterízase por ser un sistema colab-
orativo tricameral (medio ambiental, 
social e económica) no que todos os 
seus socios participan na toma de 
decisións en canto a desenvolvemento 
de estándares de aplicación para 
a certificación, procedementos e 
políticas. Exemplo diso é a creación 
por parte dun Comité de Estándares, 
integrado por dous membros de cada 
Cámara, do Estándar español vixente 
de xestión forestal para a certificación 
FSC mediante un proceso participativo 
e transparente, con equilibrio entre 
os intereses ambientais, sociais e 
económicos, para garantir unha norma 
fiable e adaptada á realidade forestal 
española, que entrou en vigor en 2020 
e ten unha vixencia de cinco anos. 

Certificación de Servizos do Ecosis-
tema, un paso máis na conservación 
dos bosques

FSC está nun proceso de mellora 
continua, e impulsa novos eixos para 
lograr a conservación dos bosques no 
mundo. No ano 2019 FSC puxo en 
marcha a Certificación de Servizos do 
Ecosistema, un procedemento de 
demostración de impactos positivos 
da xestión forestal sobre a protección 
e conservación de cinco tipos de 
servizos forestais (conservación da 
biodiversidade, servizos das concas 
hidrográficas, secuestro e almacena-
mento de carbono, conservación do 
chan e servizos recreativos).

Este procedemento transparente, 
rigoroso e verificado por terceiras 
partes independentes supón non só 
dar maior alcance á xestión forestal 
responsable, senón ademais atraer 
investimento e apoio económico por 
parte de empresas comprometidas 
coa sustentabilidade que desexen 
integrar a conservación e protección 
dos ecosistemas nas súas estratexias 
RSE.

Neste sentido, FSC conecta xestores e 
propietarios forestais con empresas 
comprometidas, posibilitando a 
creación de alianzas estratéxicas de 
alto valor e impacto na sociedade.

Certificación de proxectos construc-
tivos, garantía de procedencia sosti-
ble da madeira empregada na 
construción

Ademais da Certificación de Cadea de 
Custodia do produto madeira, FSC 
certifica proxectos construtivos, como 
o obtido polo Edificio público Impulso 
verde situado en Lugo, dentro do 
Barrio Multiecolóxico do LIFE Lugo + 
Biodinámico, cuxo certificado garante 
que toda a madeira empregada, tanto 
en estruturas como en encofrados, 
procede de fontes xestionadas segun-
do estritos estándares de sustentabili-
dade tanto ambientais como sociais.
A Certificación FSC de proxectos 
construtivos achega valor económico 
á propiedade e administración inmo-
biliarias.

Proxectos FSC España, cara unha 
selvicultura máis responsable

FSC España desenvolve, en colabo-
ración con outras entidades, proxec-
tos, actividades e programas que 
poñen en valor a xestión forestal 
responsable.

FSC RECICLADO

Verificouse que os produtos que levan esta etiqueta están 
feitos cun 100% de material reciclado (xa sexa materiais 
recuperados posconsumo ou preconsumo). O uso de produ-
tos FSC Reciclaxe pode axudar a aliviar a presión da deman-
da sobre as fontes de material virxe, axudando así a protexer 
os bosques do mundo.

FSC MIXTO

Os produtos que levan esta etiqueta están feitos cunha 
mestura de materiais procedentes de bosques certificados 
por FSC, materiais reciclados e/ou madeira controlada FSC. 
Aínda que a madeira controlada non procede de bosques 
certificados por FSC, reduce o risco de que o material se 
obteña de fontes inaceptables, xa que debe cumprir cuns 
estándares específicos.

Coñece e recoñece as Etiquetas FSC

Cada etiqueta FSC ofrece información sobre a natureza e a 
orixe dos materiais utilizados para fabricar o produto acaba-
do e etiquetaxe.

FSC 100%

Todos os materiais utilizados nos produtos que levan esta 
etiqueta proceden de bosques que foron auditados para 
confirmar que se xestionan de conformidade cos rigorosos 
estándares sociais e ambientais de FSC. De todas as etique-
tas FSC, FSC 100% é a que contribúe de forma máis directa 
ao obxectivo de FSC: bosques para todos, para sempre, e por 
tanto, é o maior selo de distinción para os produtos certifica-
dos.
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FSC no mundo e en España

A xestión forestal FSC abarca na actualidade máis de 226 
millóns de hectáreas dos terreos forestais produtivos do 
mundo, e conta coa participación de máis de 50.000 empre-
sas e 200.000 pequenos produtores forestais.

Na Unión Europea (UE), máis do 25% dos bosques produ-
tivos contan coa certificación FSC e os sistemas de contrat-
ación pública verde de diversos países benefícianse da 
presenza dunhas 15.000 empresas de produción e comer-
cialización certificadas FSC.

En España FSC ten certificadas 435.000 hectáreas e máis de 
45.000 unidades de xestión forestal. Hai ademais 1.385 
certificados de cadea de custodia FSC (COC) que implican a 
máis de 2.000 empresas certificadas.

FSC é así mesmo o sistema preferido maioritariamente polo 
movemento ambiental global que, ao mesmo tempo, permite 
que non baixemos a garda sinalando debilidades e casos de 
abuso. A protección xurídica dos nosos logotipos, así como o 
procedemento de presentación de queixas, garanten un 
eficaz tratamento de todas as denuncias presentadas.

FSC é socio colaborador do Laboratorio Urbano en Bioeco-
nomía Forestal de Conca (Urban Forest Innovation Lab - 
UFIL) que ten por obxectivo impulsar o desenvolvemento 
económico e rural de Cuenca, incentivar o reto demográfico; 
e poñer en valor os recursos forestais e as oportunidades 
empresariais que as superficies forestais e o seu aproveita-
mento proporcionan á economía española.

FSC é socio colaborador do proxecto LIFE Soria ForestAdapt, 
unha iniciativa aprobada pola Comisión Europea para a 
execución de programas LIFE de acción contra o cambio 
climático e ten por finalidade aumentar a resistencia dos 
bosques do sur de Europa ao cambio climático, incluíndo 
medidas de adaptación nos plans de xestión forestal públi-
cos e privados.

Ademais, FSC España está involucrada en dous proxectos 
Life liderados pola Fundación Global Nature (Life Forest 
Adapt), e a Fundación Cesefor (Life Rebollares), e outro 
proxecto dentro do plan de desenvolvemento rural (Go 
Prorural) pola Fundación Copade. Estes proxectos perseg-
uen achegar valor ao sector forestal na España despoblada. 
FSC tamén promove programas de restauracións forestais, 
en múltiples e pequenas superficies, coa axuda do grupo 
Carrefour. Actividades que nos unen a todos no bosque pola 
participación, e por un obxectivo compartido de recuperar as 
nosas zonas rurais, que arderon polo lume. 

O sistema de FSC baséase nun proce-
so de toma decisións, supervisión e 
avaliación no que participan múltiples 
partes interesadas e que aposta 
por garantir un equilibrio constante 
entre elas. Desta forma, dáse voz a 
organizacións ambientais e sociais, 
sindicatos e representantes de 
poboacións indíxenas, á vez que se 
teñen moi en conta os intereses das 
grandes e pequenas empresas.

O sistema de Gobernanza de FSC 
caracterízase por ser un sistema colab-
orativo tricameral (medio ambiental, 
social e económica) no que todos os 
seus socios participan na toma de 
decisións en canto a desenvolvemento 
de estándares de aplicación para 
a certificación, procedementos e 
políticas. Exemplo diso é a creación 
por parte dun Comité de Estándares, 
integrado por dous membros de cada 
Cámara, do Estándar español vixente 
de xestión forestal para a certificación 
FSC mediante un proceso participativo 
e transparente, con equilibrio entre 
os intereses ambientais, sociais e 
económicos, para garantir unha norma 
fiable e adaptada á realidade forestal 
española, que entrou en vigor en 2020 
e ten unha vixencia de cinco anos. 

Certificación de Servizos do Ecosis-
tema, un paso máis na conservación 
dos bosques

FSC está nun proceso de mellora 
continua, e impulsa novos eixos para 
lograr a conservación dos bosques no 
mundo. No ano 2019 FSC puxo en 
marcha a Certificación de Servizos do 
Ecosistema, un procedemento de 
demostración de impactos positivos 
da xestión forestal sobre a protección 
e conservación de cinco tipos de 
servizos forestais (conservación da 
biodiversidade, servizos das concas 
hidrográficas, secuestro e almacena-
mento de carbono, conservación do 
chan e servizos recreativos).

Este procedemento transparente, 
rigoroso e verificado por terceiras 
partes independentes supón non só 
dar maior alcance á xestión forestal 
responsable, senón ademais atraer 
investimento e apoio económico por 
parte de empresas comprometidas 
coa sustentabilidade que desexen 
integrar a conservación e protección 
dos ecosistemas nas súas estratexias 
RSE.

Neste sentido, FSC conecta xestores e 
propietarios forestais con empresas 
comprometidas, posibilitando a 
creación de alianzas estratéxicas de 
alto valor e impacto na sociedade.

Certificación de proxectos construc-
tivos, garantía de procedencia sosti-
ble da madeira empregada na 
construción

Ademais da Certificación de Cadea de 
Custodia do produto madeira, FSC 
certifica proxectos construtivos, como 
o obtido polo Edificio público Impulso 
verde situado en Lugo, dentro do 
Barrio Multiecolóxico do LIFE Lugo + 
Biodinámico, cuxo certificado garante 
que toda a madeira empregada, tanto 
en estruturas como en encofrados, 
procede de fontes xestionadas segun-
do estritos estándares de sustentabili-
dade tanto ambientais como sociais.
A Certificación FSC de proxectos 
construtivos achega valor económico 
á propiedade e administración inmo-
biliarias.

Proxectos FSC España, cara unha 
selvicultura máis responsable

FSC España desenvolve, en colabo-
ración con outras entidades, proxec-
tos, actividades e programas que 
poñen en valor a xestión forestal 
responsable.

FSC RECICLADO

Verificouse que os produtos que levan esta etiqueta están 
feitos cun 100% de material reciclado (xa sexa materiais 
recuperados posconsumo ou preconsumo). O uso de produ-
tos FSC Reciclaxe pode axudar a aliviar a presión da deman-
da sobre as fontes de material virxe, axudando así a protexer 
os bosques do mundo.

FSC MIXTO

Os produtos que levan esta etiqueta están feitos cunha 
mestura de materiais procedentes de bosques certificados 
por FSC, materiais reciclados e/ou madeira controlada FSC. 
Aínda que a madeira controlada non procede de bosques 
certificados por FSC, reduce o risco de que o material se 
obteña de fontes inaceptables, xa que debe cumprir cuns 
estándares específicos.

Coñece e recoñece as Etiquetas FSC

Cada etiqueta FSC ofrece información sobre a natureza e a 
orixe dos materiais utilizados para fabricar o produto acaba-
do e etiquetaxe.

FSC 100%

Todos os materiais utilizados nos produtos que levan esta 
etiqueta proceden de bosques que foron auditados para 
confirmar que se xestionan de conformidade cos rigorosos 
estándares sociais e ambientais de FSC. De todas as etique-
tas FSC, FSC 100% é a que contribúe de forma máis directa 
ao obxectivo de FSC: bosques para todos, para sempre, e por 
tanto, é o maior selo de distinción para os produtos certifica-
dos.



FSC no mundo e en España

A xestión forestal FSC abarca na actualidade máis de 226 
millóns de hectáreas dos terreos forestais produtivos do 
mundo, e conta coa participación de máis de 50.000 empre-
sas e 200.000 pequenos produtores forestais.

Na Unión Europea (UE), máis do 25% dos bosques produ-
tivos contan coa certificación FSC e os sistemas de contrat-
ación pública verde de diversos países benefícianse da 
presenza dunhas 15.000 empresas de produción e comer-
cialización certificadas FSC.

En España FSC ten certificadas 435.000 hectáreas e máis de 
45.000 unidades de xestión forestal. Hai ademais 1.385 
certificados de cadea de custodia FSC (COC) que implican a 
máis de 2.000 empresas certificadas.

FSC é así mesmo o sistema preferido maioritariamente polo 
movemento ambiental global que, ao mesmo tempo, permite 
que non baixemos a garda sinalando debilidades e casos de 
abuso. A protección xurídica dos nosos logotipos, así como o 
procedemento de presentación de queixas, garanten un 
eficaz tratamento de todas as denuncias presentadas.

FSC é socio colaborador do Laboratorio Urbano en Bioeco-
nomía Forestal de Conca (Urban Forest Innovation Lab - 
UFIL) que ten por obxectivo impulsar o desenvolvemento 
económico e rural de Cuenca, incentivar o reto demográfico; 
e poñer en valor os recursos forestais e as oportunidades 
empresariais que as superficies forestais e o seu aproveita-
mento proporcionan á economía española.

FSC é socio colaborador do proxecto LIFE Soria ForestAdapt, 
unha iniciativa aprobada pola Comisión Europea para a 
execución de programas LIFE de acción contra o cambio 
climático e ten por finalidade aumentar a resistencia dos 
bosques do sur de Europa ao cambio climático, incluíndo 
medidas de adaptación nos plans de xestión forestal públi-
cos e privados.

Ademais, FSC España está involucrada en dous proxectos 
Life liderados pola Fundación Global Nature (Life Forest 
Adapt), e a Fundación Cesefor (Life Rebollares), e outro 
proxecto dentro do plan de desenvolvemento rural (Go 
Prorural) pola Fundación Copade. Estes proxectos perseg-
uen achegar valor ao sector forestal na España despoblada. 
FSC tamén promove programas de restauracións forestais, 
en múltiples e pequenas superficies, coa axuda do grupo 
Carrefour. Actividades que nos unen a todos no bosque pola 
participación, e por un obxectivo compartido de recuperar as 
nosas zonas rurais, que arderon polo lume. 

O sistema de FSC baséase nun proce-
so de toma decisións, supervisión e 
avaliación no que participan múltiples 
partes interesadas e que aposta 
por garantir un equilibrio constante 
entre elas. Desta forma, dáse voz a 
organizacións ambientais e sociais, 
sindicatos e representantes de 
poboacións indíxenas, á vez que se 
teñen moi en conta os intereses das 
grandes e pequenas empresas.

O sistema de Gobernanza de FSC 
caracterízase por ser un sistema colab-
orativo tricameral (medio ambiental, 
social e económica) no que todos os 
seus socios participan na toma de 
decisións en canto a desenvolvemento 
de estándares de aplicación para 
a certificación, procedementos e 
políticas. Exemplo diso é a creación 
por parte dun Comité de Estándares, 
integrado por dous membros de cada 
Cámara, do Estándar español vixente 
de xestión forestal para a certificación 
FSC mediante un proceso participativo 
e transparente, con equilibrio entre 
os intereses ambientais, sociais e 
económicos, para garantir unha norma 
fiable e adaptada á realidade forestal 
española, que entrou en vigor en 2020 
e ten unha vixencia de cinco anos. 

Certificación de Servizos do Ecosis-
tema, un paso máis na conservación 
dos bosques

FSC está nun proceso de mellora 
continua, e impulsa novos eixos para 
lograr a conservación dos bosques no 
mundo. No ano 2019 FSC puxo en 
marcha a Certificación de Servizos do 
Ecosistema, un procedemento de 
demostración de impactos positivos 
da xestión forestal sobre a protección 
e conservación de cinco tipos de 
servizos forestais (conservación da 
biodiversidade, servizos das concas 
hidrográficas, secuestro e almacena-
mento de carbono, conservación do 
chan e servizos recreativos).

Este procedemento transparente, 
rigoroso e verificado por terceiras 
partes independentes supón non só 
dar maior alcance á xestión forestal 
responsable, senón ademais atraer 
investimento e apoio económico por 
parte de empresas comprometidas 
coa sustentabilidade que desexen 
integrar a conservación e protección 
dos ecosistemas nas súas estratexias 
RSE.

Neste sentido, FSC conecta xestores e 
propietarios forestais con empresas 
comprometidas, posibilitando a 
creación de alianzas estratéxicas de 
alto valor e impacto na sociedade.

Certificación de proxectos construc-
tivos, garantía de procedencia sosti-
ble da madeira empregada na 
construción

Ademais da Certificación de Cadea de 
Custodia do produto madeira, FSC 
certifica proxectos construtivos, como 
o obtido polo Edificio público Impulso 
verde situado en Lugo, dentro do 
Barrio Multiecolóxico do LIFE Lugo + 
Biodinámico, cuxo certificado garante 
que toda a madeira empregada, tanto 
en estruturas como en encofrados, 
procede de fontes xestionadas segun-
do estritos estándares de sustentabili-
dade tanto ambientais como sociais.
A Certificación FSC de proxectos 
construtivos achega valor económico 
á propiedade e administración inmo-
biliarias.

Proxectos FSC España, cara unha 
selvicultura máis responsable

FSC España desenvolve, en colabo-
ración con outras entidades, proxec-
tos, actividades e programas que 
poñen en valor a xestión forestal 
responsable.

FSC RECICLADO

Verificouse que os produtos que levan esta etiqueta están 
feitos cun 100% de material reciclado (xa sexa materiais 
recuperados posconsumo ou preconsumo). O uso de produ-
tos FSC Reciclaxe pode axudar a aliviar a presión da deman-
da sobre as fontes de material virxe, axudando así a protexer 
os bosques do mundo.

FSC MIXTO

Os produtos que levan esta etiqueta están feitos cunha 
mestura de materiais procedentes de bosques certificados 
por FSC, materiais reciclados e/ou madeira controlada FSC. 
Aínda que a madeira controlada non procede de bosques 
certificados por FSC, reduce o risco de que o material se 
obteña de fontes inaceptables, xa que debe cumprir cuns 
estándares específicos.

Coñece e recoñece as Etiquetas FSC

Cada etiqueta FSC ofrece información sobre a natureza e a 
orixe dos materiais utilizados para fabricar o produto acaba-
do e etiquetaxe.

FSC 100%

Todos os materiais utilizados nos produtos que levan esta 
etiqueta proceden de bosques que foron auditados para 
confirmar que se xestionan de conformidade cos rigorosos 
estándares sociais e ambientais de FSC. De todas as etique-
tas FSC, FSC 100% é a que contribúe de forma máis directa 
ao obxectivo de FSC: bosques para todos, para sempre, e por 
tanto, é o maior selo de distinción para os produtos certifica-
dos.
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Os proxectos e produtos 
vólvense máis atractivos para 
inversores e consumidores 
cando se elixe materiais de 
construción certificados 
FSC, demostrando o 
seu compromiso coa 
sustentabilidade.

Empregue o logo FSC nas súas 
comunicacións cos inversores, 
provedores e clientes, 
demostrando o cumprimento 
dos estándares FSC.

Destaque o seu proxecto 
de certificación FSC 
vinculándoo aos Obxectivos 
de Desenvolvemento Sostible 
acadados.

emisións de carbono cando a madeira se obtén de xeito 
responsable. O FSC é recoñecido por BREEAM, LEED, a 
política de compras de madeira de varios países e está 
aliñado co Regulamento de Madeira da UE. O FSC como 
sistema de certificación é valorado por LEED en termos de 
puntuación, e tamén é recoñecido polo Living Building 
Challenge.

Valor engadido para a construción sostible

Agárdase que o mercado da construción sostible creza cada 
vez máis, impulsado polas preocupacións ambientais e as 
regulacións asociadas. A madeira e a cortiza teñen 
excelentes propiedades térmicas, polo que poden reducir os 
custos de calefacción e refrixeración dun edificio. Ademais, a 
produción de compoñentes de madeira pode consumir 24 
veces menos enerxía que a produción de aceiro. Isto significa 
que os proxectos de construción poden reclamar menores 

Cero deforestación
Aínda que os árbores son explotados, non hai perda 
neta de bosques ao longo do tempo.

Protección do Medio Ambiente
A certificación FSC asegura o mantemento da 
biodiversidade e protección das áreas de alto valor 
de conservación.

Respecto aos dereitos das comunidades
A certificación FSC require que se consulte coas 
comunidades que viven nos bosques e que se 
aseguren os seus dereitos culturais

Protección dos dereitos dos traballadores
A certificación FSC require formación, seguridade y 
salario digno para todos os traballadores

Para máis información: 
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Por Laura Erra @bannanarte

Que lle levou a interesarse polas estruturas de madeira?

Non o lembro especificamente, é algo natural na miña formación 
técnica. O meu traballo enmárcase no mundo da enxeñaría, na súa 
versión máis dura, na que o formigón era o material por excelencia 
e, neste contexto, a madeira considérase unha alternativa pouco 
seria. Isto, obviamente, é unha xeneralización. O que si lembro é 
unha anécdota dunha empresa na que traballei fai anos: un cliente 
viña cunha casa de madeira e a miña cara iluminouse porque naque-
la empresa só fixeramos de vez en cando algún teito de madeira. O 
meu xefe, mentres sentabamos á reunión, díxolle: non facemos 
estruturas de madeira. O arquitecto marchou cos planos desilusio-
nado: o meu xefe argumentou que non eran rendibles. Non tardei en 
deixar esa empresa.

Que tipos de estruturas realizades?

De toda clase: armazóns, CLT, capas de compresión con madeira, 
forxados nervados de madeira, diagnose e reforzo de estruturas de 
madeira con resinas e barras sintéticas, probas de carga en estru-
turas de madeira... Tamén debe quedar claro que a madeira non 
paga a pena porque si. Procuramos usar a madeira do xeito que 
consideramos oportuno en cada caso, non usala por usala.

Cal é a vosa experiencia en estruturas de madeira?

Un dos nosos lemas é que as respostas en enxeñería deben ser as 
máis eficientes dada a complexidade dos factores implicados, por 
iso empregamos a madeira como solución natural. Por complexi-
dade podemos entender: a suma do programa, solicitudes dos 
clientes, normativa, construtores, sistemas e os materiais dispoñi-
bles e, por suposto, as consideracións ambientais. Neste contexto 
complexo, a madeira, cada vez máis, ven sendo parte da resposta a 
moitas situacións.

Oriol Palou é consultor de estruturas. Creou Sustenta (sustenta.eu) fai 23 anos, en Barcelona, e dende 
entón leva feito preto de 1600 estruturas de todo tipo. Durante varios anos centrándose en estruturas de 
madeira. Forma parte de ACE, Profusta, AuS e ACHE, entre outras asociacións relacionadas coa madeira e 
coas estruturas.

ORIOL PALOU, DE SUSTENTA: 
“A CORRECTA XESTIÓN FORESTAL 
DEBERÍA SER O MARCO OBRIGADO NO 
QUE TRABALLAR CARA O FUTURO” Que opina do aumento de prezos da madeira que está a 

pasar?

Semella que se enmarca no contexto da falta de materias 
primas, subidas de custos de transporte e acumulación de 
xénero, unha das consecuencias da globalización. No caso 
da madeira, coido que afecta o crecemento repentino da 
demanda. Para aportar algo de optimismo, no ámbito da 
compra-venda de madeira, dá a impresión de que estamos a 
chegar a certa estabilización de prezos que confiemos que se 
manteña no tempo.

De manterse esta escaseza, que alternativas hai para 
poder seguir usando madeira?

Procurar usar sistemas nos que se minimice o uso de materi-
al. É un gran reto a partires de aí vanse aplicar solucións máis 
respectuosas co medio por necesidade, o cal é unha boa 
nova. Agora mesmo hai diversas propostas interesantísimas, 
como o que está facendo Francisco Javier Estévez na Univer-
sidade da Coruña, Manuel Guaita na de Santiago, ou José 
Manuel Cabrero en Iruña, entre moitos outros ademais de 
variadas iniciativas en distintos sitios de Europa. En definiti-
va, un panorama de innovación moi estimulante, no cal o 
límite e a imaxinación e o sentido común.

Que factores cre que son mellorables no mundo da 
construción con madeira en España?

Hai moitas iniciativas prometedoras de universidades, 
empresas produtoras, montadoras de estruturas, técnicos... 
O panorama é moi frutífero no que respecta ao coñecemento 
e a I+D. Pero estamos algo verdes no ámbito normativo e na 
formación. A bibliografía técnica que actualmente usamos de 
referencia é estranxeira. Igualmente, a oferta de profesionais 
que confeccionen, manipulen e monten estruturas de madei-
ra é a miúdo exigua. Non hai dúbida que o futuro próximo é 
esperanzador e eu síntome afortunado de ter diante estes 
retos encamiñados a facer máis respectuoso e lóxico o xeito 
de construír.

E tamén en rehabilitación?

Si, e parécenos unha oportunidade, especialmente no que se 
refire a aumentos de volume de edificios en centros urbanos 
consolidados, pero que conservan moitos inmobles que 
aínda non esgotaron a súa edificabilidade por estar construí-
dos fai anos. Falamos de remontas e ampliacións de volume 
en xeral. Entre as súas múltiples vantaxes están a lixeireza 
que evita reforzar e actuar nas plantas inferiores en uso e na 
cimentación, construción en seco que implica precisión e 
rapidez de montaxe, co que isto supón de eludir molestias 
aos veciños, cortes de rúas, diminución de residuos...

Podería ampliar o tema das probas de carga?

Fai moito tempo decatámonos de que os modelos analíticos, 
que son una ferramenta completamente útil e esencial, están 
necesariamente baseados en simplificacións, en modelos 
que, de forma máis ou menos aproximada, intentan reprodu-
cir matematicamente unha realidade. Así, a calidade do 
modelo dependerá da calidade dos datos que lle introduci-
mos. En moitas ocasións estes modelos son demasiado 
brutos, e podelos complementar con medicións empíricas 
dános moita información valiosa. É aquí onde entran as 
probas de carga.

Como é de sostible usar a madeira para as estruturas?

A madeira é moito máis sostible que as alternativas tradicio-
nais, pero a madeira mal empregada pode non ser mellor que 
outras alternativas dende o punto de vista do medio ambi-
ente. Hai que ter en conta factores como a durabilidade, con 
moita importancia dado o gasto enerxético e de materiais na 
vida útil dunha estrutura. E hai que ter en conta o esgota-
mento de recursos forestais. Neste sentido, a correcta 
xestión forestal debería ser o marco obrigado no que 
traballar cara o futuro. Por iso, considero que unha ferramen-
ta sinxela que permita facer avaliacións comparativas entre 
distintos sistemas construtivos da pegada sería moi útil.

Son os axentes da construción en madeira os mesmos que 
no resto de tipoloxías?

Hoxe en día, a construción en madeira adoita ir da man da 
industrialización. Por outro lado, trátase dunha especialidade 
na que entran diversas empresas, subministradores e profe-
sionais distintos das obras habituais que non son de madei-
ra. Estes dous factores implican, por si mesmos, un cambio 
de mentalidade e forma de traballar en proxectos e obras de 
madeira. Polo tanto, coido que pouco a pouco imos 
establecer formas de desenvolver os proxectos, de executar 
as obras, cun paradigma distinto aínda non implantado.

Entrevistas
XESTIÓN FORESTAL
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Que lle levou a interesarse polas estruturas de madeira?

Non o lembro especificamente, é algo natural na miña formación 
técnica. O meu traballo enmárcase no mundo da enxeñaría, na súa 
versión máis dura, na que o formigón era o material por excelencia 
e, neste contexto, a madeira considérase unha alternativa pouco 
seria. Isto, obviamente, é unha xeneralización. O que si lembro é 
unha anécdota dunha empresa na que traballei fai anos: un cliente 
viña cunha casa de madeira e a miña cara iluminouse porque naque-
la empresa só fixeramos de vez en cando algún teito de madeira. O 
meu xefe, mentres sentabamos á reunión, díxolle: non facemos 
estruturas de madeira. O arquitecto marchou cos planos desilusio-
nado: o meu xefe argumentou que non eran rendibles. Non tardei en 
deixar esa empresa.

Que tipos de estruturas realizades?

De toda clase: armazóns, CLT, capas de compresión con madeira, 
forxados nervados de madeira, diagnose e reforzo de estruturas de 
madeira con resinas e barras sintéticas, probas de carga en estru-
turas de madeira... Tamén debe quedar claro que a madeira non 
paga a pena porque si. Procuramos usar a madeira do xeito que 
consideramos oportuno en cada caso, non usala por usala.

Cal é a vosa experiencia en estruturas de madeira?

Un dos nosos lemas é que as respostas en enxeñería deben ser as 
máis eficientes dada a complexidade dos factores implicados, por 
iso empregamos a madeira como solución natural. Por complexi-
dade podemos entender: a suma do programa, solicitudes dos 
clientes, normativa, construtores, sistemas e os materiais dispoñi-
bles e, por suposto, as consideracións ambientais. Neste contexto 
complexo, a madeira, cada vez máis, ven sendo parte da resposta a 
moitas situacións.

Que opina do aumento de prezos da madeira que está a 
pasar?

Semella que se enmarca no contexto da falta de materias 
primas, subidas de custos de transporte e acumulación de 
xénero, unha das consecuencias da globalización. No caso 
da madeira, coido que afecta o crecemento repentino da 
demanda. Para aportar algo de optimismo, no ámbito da 
compra-venda de madeira, dá a impresión de que estamos a 
chegar a certa estabilización de prezos que confiemos que se 
manteña no tempo.

De manterse esta escaseza, que alternativas hai para 
poder seguir usando madeira?

Procurar usar sistemas nos que se minimice o uso de materi-
al. É un gran reto a partires de aí vanse aplicar solucións máis 
respectuosas co medio por necesidade, o cal é unha boa 
nova. Agora mesmo hai diversas propostas interesantísimas, 
como o que está facendo Francisco Javier Estévez na Univer-
sidade da Coruña, Manuel Guaita na de Santiago, ou José 
Manuel Cabrero en Iruña, entre moitos outros ademais de 
variadas iniciativas en distintos sitios de Europa. En definiti-
va, un panorama de innovación moi estimulante, no cal o 
límite e a imaxinación e o sentido común.

Que factores cre que son mellorables no mundo da 
construción con madeira en España?

Hai moitas iniciativas prometedoras de universidades, 
empresas produtoras, montadoras de estruturas, técnicos... 
O panorama é moi frutífero no que respecta ao coñecemento 
e a I+D. Pero estamos algo verdes no ámbito normativo e na 
formación. A bibliografía técnica que actualmente usamos de 
referencia é estranxeira. Igualmente, a oferta de profesionais 
que confeccionen, manipulen e monten estruturas de madei-
ra é a miúdo exigua. Non hai dúbida que o futuro próximo é 
esperanzador e eu síntome afortunado de ter diante estes 
retos encamiñados a facer máis respectuoso e lóxico o xeito 
de construír.

E tamén en rehabilitación?

Si, e parécenos unha oportunidade, especialmente no que se 
refire a aumentos de volume de edificios en centros urbanos 
consolidados, pero que conservan moitos inmobles que 
aínda non esgotaron a súa edificabilidade por estar construí-
dos fai anos. Falamos de remontas e ampliacións de volume 
en xeral. Entre as súas múltiples vantaxes están a lixeireza 
que evita reforzar e actuar nas plantas inferiores en uso e na 
cimentación, construción en seco que implica precisión e 
rapidez de montaxe, co que isto supón de eludir molestias 
aos veciños, cortes de rúas, diminución de residuos...

Podería ampliar o tema das probas de carga?

Fai moito tempo decatámonos de que os modelos analíticos, 
que son una ferramenta completamente útil e esencial, están 
necesariamente baseados en simplificacións, en modelos 
que, de forma máis ou menos aproximada, intentan reprodu-
cir matematicamente unha realidade. Así, a calidade do 
modelo dependerá da calidade dos datos que lle introduci-
mos. En moitas ocasións estes modelos son demasiado 
brutos, e podelos complementar con medicións empíricas 
dános moita información valiosa. É aquí onde entran as 
probas de carga.

Como é de sostible usar a madeira para as estruturas?

A madeira é moito máis sostible que as alternativas tradicio-
nais, pero a madeira mal empregada pode non ser mellor que 
outras alternativas dende o punto de vista do medio ambi-
ente. Hai que ter en conta factores como a durabilidade, con 
moita importancia dado o gasto enerxético e de materiais na 
vida útil dunha estrutura. E hai que ter en conta o esgota-
mento de recursos forestais. Neste sentido, a correcta 
xestión forestal debería ser o marco obrigado no que 
traballar cara o futuro. Por iso, considero que unha ferramen-
ta sinxela que permita facer avaliacións comparativas entre 
distintos sistemas construtivos da pegada sería moi útil.

Son os axentes da construción en madeira os mesmos que 
no resto de tipoloxías?

Hoxe en día, a construción en madeira adoita ir da man da 
industrialización. Por outro lado, trátase dunha especialidade 
na que entran diversas empresas, subministradores e profe-
sionais distintos das obras habituais que non son de madei-
ra. Estes dous factores implican, por si mesmos, un cambio 
de mentalidade e forma de traballar en proxectos e obras de 
madeira. Polo tanto, coido que pouco a pouco imos 
establecer formas de desenvolver os proxectos, de executar 
as obras, cun paradigma distinto aínda non implantado.
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O lume é outro dos problemas aos que se enfronta o 
monte.

Está demostrado: onde se está producindo madeira non hai 
un lume. Cando o monte da cartos non hai incendios, e máis 
non é que teña que estar todo o mundo alí limpando 
constantemente. Insisto, cunha boa parcelaria, con bosques 
e plantacións ben xestionadas e sostibles ademais de garan-
tir reforestacións, garanten o bo estado e coidado dos 
montes. Cando o monte está abandonado o lume non hai 
quen o pare.

Cando fan unha corta nunha parcela, que fan coa biomasa?

Nós habitualmente trituramos, pero hai moita xente que a 
leva para Teixeiro, para a xeración de enerxía. Moita xente 
pídeche que a deixes no monte, como compost. Nós por 
exemplo non plantamos, para iso traballamos con outras 
empresas que o fan. Hai xente que che pide que lle plantes 
despois de rematar coa corta, algúns xa che din que o tritures 
todo e que quede na parcela, outros pedíanche que o levas-
es. Eu do tema da enerxía non sei moito. En Teixeiro, cando 
estaban coas probas para a certificación, para que dera o 
pico alto de potencia, precisaran 4000 toneladas de bioma-
sa, que é moita madeira.

Cales son as expectativas de futuro da súa empresa?

Acabamos de incorporar maquinaria nova, así que a idea é 
seguir adiante. Non me queda moito para xubilarme, pero 
conto que continúen os meus fillos. Este é un negocio bonito, 
como todo ten os seus inconvenientes, pero é un xeito de 
vida que penso que non se vai a quedar aquí, que o sector 
pode mellorar está claro, pero creo que en Galicia a industrial 
forestal ten unha gran importancia e é un dos sectores con 
máis futuro.

O sector, cara onde vai ir?

Para a celulosa vai continuar porque é a cousa fácil, agora é 
competencia da Xunta outorgarlle valor ao resto. Sempre se 
fala de que a xente só planta eucalipto ou pino, pero é que se 
a min me pagan ao mesmo prezo o eucalipto e o pino, pero 
as quendas de corta do eucalipto son da metade de tempo, 
onde está o negocio. Agora pídese moito o castiñeiro, pero 
como todo, ten os seus inconvenientes, moitas veces 
inviables y insostibles como salvar as pragas ou outras 
enfermidades, para despois, non antes de 50 ou 60 anos de 
traballalo non sacarlle rendemento ningún, moitas veces nin 
para os gastos, porque un castiñeiro que non ten cerna non 
ten alto valor económico. Creo que se deberían levar a cabo 
accións para que estas plantacións foran máis factibles, 
como axudas para a plantación e mantemento e facer algo 
para que as madeiras acaden un prezo digno.

Nos últimos anos aumentou a superficie de monte certifi-
cada. Que vantaxes ven na certificación?

Ese é o tipo de madeiras que actualmente demanda o merca-
do. Cando vas cortar unha parcela, se a madeira está toda 
certificada, as diversas tamén saen certificadas. Incluso para 
o castiñeiro agora empezan a pedir madeira certificada.

Canto tempo levan traballando con ASEFOR?

Levamos con eles preto de   5 anos e estamos moi contentos 
porque a ferramenta que teñen, Bikenta, é unha marabilla. 
Hai moita xente que non ten localizadas as súas parcelas, 
aquí é unha zona de fincas moi pequenas e co estado actual 
do catastro, Bikenta axúdanos moito. Ademais, é complicado 
atopar os marcos, debido á maleza e outros xa desapare-
ceron. Polo tanto, grazas a esta ferramenta de ASEFOR 
temos unha información máis clara para planificar os 
traballos. Outras vantaxes da ferramenta son as relaciona-
das co rexistro de solicitudes, así como o de albarás e demais 
documentación. En definitiva, é moi práctico e axiliza o 
proceso de certificación.

Cales son os principais problemas do sector?

O principal problema é atopar persoal, non hai xente que 
queira traballar no monte e menos que estea preparada, por 
iso a maioría dos empregados son estranxeiros.

Por outro lado, o tamaño das fincas é un problema impor-
tante. Deberíanse facer fincas grandes para facilitar o trabal-
lo, e ser máis eficaces e económicos. Se fixeran ben a parce-
laria tamén suporía unha mellora nos accesos, na delimitac-
ión das lindes e demais.

En xeral cunha boa ordenación e xestión forestal, o sector 
melloraría. Sempre din que este sector é moi importante, que 
o monte produce moito, pero canto máis produciría se 
estivese como ten que estar.

Tamén é un problema a tramitación de solicitudes de tala. 
Estanse a retrasar moito as talas debido ao sistema actual, 
que non se corresponde o real en campo en canto á exten-
sión, madeira…. Isto conleva desistimentos ou, alegacións, 
que significan retrasos significativos.

Unha das cuestións que comentan os propietarios das 
fincas é o mal estado no quedan. Critican que os madeiris-
tas non as amañan e que os concellos se preocupan.

A maquinaria pesada que se emprega nos traballos forestais 
estraga os accesos, e máis tendo en conta que, xeralmente, o 
estado inicial xa non é bo. Ao final do traballo nós arranxam-
os a pista pero, para deixala como estaba, non botamos 
grava nin outro material similar. Se os camiños estaban ben, 
os camiños quedan ben. Os camiños son dos montes e estou 
de acordo en que hai que arranxalos, pero non poden esixir 
refacerlles os camiños.

Cóntenos un pouco a historia da empresa

Madeiras Patiño é unha empresa familiar que comezou meu pai hai 
uns 60 anos, despois incorporeime eu e agora os meus fillos. Nestes 
intres hai 8 empregados pero tamén traballamos con persoas 
autónomas, fundamentalmente para aquelas tarefas que desenvol-
ven no monte os motoserristas ou os tractoristas, que levan as súas 
ferramentas propias e cobran por tonelada.

De onde proceden os traballadores da empresa?

Máis da metade  do noso cadro de persoal é de orixe estranxeira. No 
sector a maioría dos traballadores son peruanos e romaneses, nesta 
zona proceden fundamentalmente de Perú.

Que volume anual de negocio manexan e que tipo de traballos 
realizan?

A facturación anual está ao redor de 1,5 millóns de euros. 
Traballamos con todo tipo de madeira, pero as principais son de 
piñeiro e eucalipto, que van destinados á gran industria: ENCE, 
FINSA e Bosques do Atlántico. Tamén traballamos con diversas 
árbores frondosas, por exemplo, cortamos castiñeiros para un 
serradoiro de Lugo.

Como é o seu cliente tipo e como entran en contacto con el?

Traballamos fundamentalmente cos propietarios das parcelas. O 
procedemento habitual é que nos chaman, logo imos ás parcelas 
para ver como está a madeira, chegamos a un acordo co propietario, 
cortamos e levamos o material ás industrias. Case todo o mercamos 
por lote e traballamos principalmente nesta zona dos arredores de 
Carral, pero tamén chegamos á provincia de Lugo, como por exem-
plo, ás localidades de Vilalba, Friol ou Palas de Rei.

FELIPE PATIÑO, DE MADEIRAS PATIÑO: 
“DIN QUE ESTE SECTOR É IMPORTANTE 
E QUE O MONTE PRODUCE MOITO, PERO 
PRODUCIRÍA MÁIS SE ESTIVESE BEN 
XESTIONADO”
Coñecemos como traballa a empresa Madeiras Patiño de Carral (A Coruña), dedicada á xestión forestal dende 
hai máis de 60 anos. Ademais afondamos na opinión do seu responsable sobre a situación que atravesa o 
sector e as expectativas de futuro.

Entrevistas XESTIÓN FORESTAL
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O lume é outro dos problemas aos que se enfronta o 
monte.

Está demostrado: onde se está producindo madeira non hai 
un lume. Cando o monte da cartos non hai incendios, e máis 
non é que teña que estar todo o mundo alí limpando 
constantemente. Insisto, cunha boa parcelaria, con bosques 
e plantacións ben xestionadas e sostibles ademais de garan-
tir reforestacións, garanten o bo estado e coidado dos 
montes. Cando o monte está abandonado o lume non hai 
quen o pare.

Cando fan unha corta nunha parcela, que fan coa biomasa?

Nós habitualmente trituramos, pero hai moita xente que a 
leva para Teixeiro, para a xeración de enerxía. Moita xente 
pídeche que a deixes no monte, como compost. Nós por 
exemplo non plantamos, para iso traballamos con outras 
empresas que o fan. Hai xente que che pide que lle plantes 
despois de rematar coa corta, algúns xa che din que o tritures 
todo e que quede na parcela, outros pedíanche que o levas-
es. Eu do tema da enerxía non sei moito. En Teixeiro, cando 
estaban coas probas para a certificación, para que dera o 
pico alto de potencia, precisaran 4000 toneladas de bioma-
sa, que é moita madeira.

Cales son as expectativas de futuro da súa empresa?

Acabamos de incorporar maquinaria nova, así que a idea é 
seguir adiante. Non me queda moito para xubilarme, pero 
conto que continúen os meus fillos. Este é un negocio bonito, 
como todo ten os seus inconvenientes, pero é un xeito de 
vida que penso que non se vai a quedar aquí, que o sector 
pode mellorar está claro, pero creo que en Galicia a industrial 
forestal ten unha gran importancia e é un dos sectores con 
máis futuro.

O sector, cara onde vai ir?

Para a celulosa vai continuar porque é a cousa fácil, agora é 
competencia da Xunta outorgarlle valor ao resto. Sempre se 
fala de que a xente só planta eucalipto ou pino, pero é que se 
a min me pagan ao mesmo prezo o eucalipto e o pino, pero 
as quendas de corta do eucalipto son da metade de tempo, 
onde está o negocio. Agora pídese moito o castiñeiro, pero 
como todo, ten os seus inconvenientes, moitas veces 
inviables y insostibles como salvar as pragas ou outras 
enfermidades, para despois, non antes de 50 ou 60 anos de 
traballalo non sacarlle rendemento ningún, moitas veces nin 
para os gastos, porque un castiñeiro que non ten cerna non 
ten alto valor económico. Creo que se deberían levar a cabo 
accións para que estas plantacións foran máis factibles, 
como axudas para a plantación e mantemento e facer algo 
para que as madeiras acaden un prezo digno.

Nos últimos anos aumentou a superficie de monte certifi-
cada. Que vantaxes ven na certificación?

Ese é o tipo de madeiras que actualmente demanda o merca-
do. Cando vas cortar unha parcela, se a madeira está toda 
certificada, as diversas tamén saen certificadas. Incluso para 
o castiñeiro agora empezan a pedir madeira certificada.

Canto tempo levan traballando con ASEFOR?

Levamos con eles preto de   5 anos e estamos moi contentos 
porque a ferramenta que teñen, Bikenta, é unha marabilla. 
Hai moita xente que non ten localizadas as súas parcelas, 
aquí é unha zona de fincas moi pequenas e co estado actual 
do catastro, Bikenta axúdanos moito. Ademais, é complicado 
atopar os marcos, debido á maleza e outros xa desapare-
ceron. Polo tanto, grazas a esta ferramenta de ASEFOR 
temos unha información máis clara para planificar os 
traballos. Outras vantaxes da ferramenta son as relaciona-
das co rexistro de solicitudes, así como o de albarás e demais 
documentación. En definitiva, é moi práctico e axiliza o 
proceso de certificación.

Cales son os principais problemas do sector?

O principal problema é atopar persoal, non hai xente que 
queira traballar no monte e menos que estea preparada, por 
iso a maioría dos empregados son estranxeiros.

Por outro lado, o tamaño das fincas é un problema impor-
tante. Deberíanse facer fincas grandes para facilitar o trabal-
lo, e ser máis eficaces e económicos. Se fixeran ben a parce-
laria tamén suporía unha mellora nos accesos, na delimitac-
ión das lindes e demais.

En xeral cunha boa ordenación e xestión forestal, o sector 
melloraría. Sempre din que este sector é moi importante, que 
o monte produce moito, pero canto máis produciría se 
estivese como ten que estar.

Tamén é un problema a tramitación de solicitudes de tala. 
Estanse a retrasar moito as talas debido ao sistema actual, 
que non se corresponde o real en campo en canto á exten-
sión, madeira…. Isto conleva desistimentos ou, alegacións, 
que significan retrasos significativos.

Unha das cuestións que comentan os propietarios das 
fincas é o mal estado no quedan. Critican que os madeiris-
tas non as amañan e que os concellos se preocupan.

A maquinaria pesada que se emprega nos traballos forestais 
estraga os accesos, e máis tendo en conta que, xeralmente, o 
estado inicial xa non é bo. Ao final do traballo nós arranxam-
os a pista pero, para deixala como estaba, non botamos 
grava nin outro material similar. Se os camiños estaban ben, 
os camiños quedan ben. Os camiños son dos montes e estou 
de acordo en que hai que arranxalos, pero non poden esixir 
refacerlles os camiños.

Cóntenos un pouco a historia da empresa

Madeiras Patiño é unha empresa familiar que comezou meu pai hai 
uns 60 anos, despois incorporeime eu e agora os meus fillos. Nestes 
intres hai 8 empregados pero tamén traballamos con persoas 
autónomas, fundamentalmente para aquelas tarefas que desenvol-
ven no monte os motoserristas ou os tractoristas, que levan as súas 
ferramentas propias e cobran por tonelada.

De onde proceden os traballadores da empresa?

Máis da metade  do noso cadro de persoal é de orixe estranxeira. No 
sector a maioría dos traballadores son peruanos e romaneses, nesta 
zona proceden fundamentalmente de Perú.

Que volume anual de negocio manexan e que tipo de traballos 
realizan?

A facturación anual está ao redor de 1,5 millóns de euros. 
Traballamos con todo tipo de madeira, pero as principais son de 
piñeiro e eucalipto, que van destinados á gran industria: ENCE, 
FINSA e Bosques do Atlántico. Tamén traballamos con diversas 
árbores frondosas, por exemplo, cortamos castiñeiros para un 
serradoiro de Lugo.

Como é o seu cliente tipo e como entran en contacto con el?

Traballamos fundamentalmente cos propietarios das parcelas. O 
procedemento habitual é que nos chaman, logo imos ás parcelas 
para ver como está a madeira, chegamos a un acordo co propietario, 
cortamos e levamos o material ás industrias. Case todo o mercamos 
por lote e traballamos principalmente nesta zona dos arredores de 
Carral, pero tamén chegamos á provincia de Lugo, como por exem-
plo, ás localidades de Vilalba, Friol ou Palas de Rei.
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Como se introduciu no mundo forestal?

Todo comezou cando herdei unhas oito hectáreas de montes, repar-
tidas en dúas pezas. Aí foi cando comecei a interesarme na xestión 
forestal.

Que especies ten plantadas e con que obxectivo?

Principalmente piñeiro, pero tamén dispoño de zonas de fraga 
autóctona, con castiñeiros e carballos. De cara ao futuro gustaríame 
plantar máis especies froiteiras para ter unha maior diversidade.

Como coñeceu as certificacións forestais e porque decidiu 
certificar as súas parcelas?

Na EFA Fonteboa organizamos xornadas para que o alumnado 
coñeza as alternativas existentes en canto á xestión forestal, para 
que coñezan as regulacións europeas e as tendencias do mercado. 
Cando tiven a oportunidade, vin claro que ter os montes certificados 
é unha maneira de darlle un valor engadido á produción das 
parcelas.

A ferramenta Bikenta permite xestionar os montes. Que aspectos 
son os que máis lle gustan?

Estou contento coa ferramenta, é moi interesante poder controlar 
dende o móbil a xestión do monte. Creo que o máis interesante son 
as opcións de ter as localizacións das fincas e os inventarios. 
Ademais se pode complementar con outros instrumentos para 
mellorar a xestión forestal.

Cales son os principais problemas cos que ten que lidar o monte 
en Galicia?

Os incendios forestais é un deles, producidos polo abandono do 
rural. Outro problema é a falta de mercado para todo produto 
forestal que non sexa o eucalipto, o que agudiza o monocultivo 
desta especie. Ademais, vinculado cos monocultivos, temos as 
pragas e as enfermidades.

Amancio Lavandeira Suárez, dedícase á xestión forestal sostible no concello de Coristanco (A Coruña), no 
lugar de Nogueira, pertencente á parroquia de Seavia. Amancio compaxina a xestión forestal coa súa 
profesión de mestre no ciclo superior de Paisaxismo e Medio Rural impartido na EFA Fonteboa. Aos seus 
55 anos, Amancio declárase amante da natureza e da paisaxe tradicional galega.

AMANCIO LAVANDEIRA, XESTIÓN 
FORESTAL NO CONCELLO DE 
CORISTANCO: “PARA FIXAR 
POBOACIÓN NO RURAL, CÓMPRE 
INCENTIVAR A CREACIÓN DE POSTOS 
DE TRABALLO”

Que opinión ten do resto de actores no sector: madeiristas, 
serradoiros, industria, empresas de servizos?

Perdéronse moitos oficios que había antes ao redor da 
madeira. Hoxe as grandes empresas concentran moito 
poder, o que deixa aos propietarios e as pequenas empresas 
con pouco poder de negociación. Os madeiristas, que en 
moitos casos axudan á hora de vender a madeira e de dar 
solucións aos propietarios, ás veces fan grandes desfeitas en 
pistas, valados... Os serradoiros tamén teñen unha parte nas 
problemáticas, agora todo está orientado á madeira que lle 
interesa á gran industria, así cando hai madeiras para serra 
diferentes das habituais, todo son problemas, porque para 
eles ten un custo alto cambiar os elementos do procesado 
para adaptalos a outros tipos de madeiras.

Cal é o modelo forestal que se debería apoiar?

Para ter montes sostibles, un medio rural vivo e manter a 
nosa paisaxe, hai que apoiar modelos alternativos ao do 
cultivos intensivo para a celulosa. Cómpre poñer en marcha 
modelos que aposten por especies autóctonas, que xeren 
valor engadido e que faciliten a creación de emprego. Por 
exemplo, paréceme ridículo que a IXP Castaña de Galicia non 
se aplique para todo o territorio, porque así desincentívase a 
produción de castiñeiros, xa que a castaña das zonas que 
non entran dentro do ámbito territorial da IXP ten moito 
menos valor.

Gustaríanos saber a súa opinión con respecto á prob-
lemática do minifundio e, por asociación, ao relevo 
xeracional nas explotacións forestais.

No problema do minifundio hai iniciativas de asociacións de 
produtores, consorcios..., pero o seu éxito pasa por incentivar 
as plantacións máis axeitadas para cada zona, identificar aos 
titulares de moitas parcelas. A administración tamén tería 
aquí unha oportunidade para incentivar ese agrupamento, e 
así procurar que pequenas parcelas non queden abandona-
das porque os propietarios non teñen maneira de rendibi-
lizalas.

Por último, unha das características deste minifundio en 
Galicia é o xeito no que se reparten as herdanzas entre 
varias persoas.

Tamén hai solucións, por exemplo, cando se reparte unha 
finca entre varios, pódese empregar o pro indiviso para 
facilitar a xestión. Os gastos e os rendementos do monte 
divídense entre os propietarios proporcionalmente. Por outra 
banda, a Administración podería fixar unhas dimensións 
mínimas das parcelas e evitar as divisións excesivas.

Dun tempo a esta parte fálase moito da “España baleira”. 
Que medidas habería que adoptar para evitar o despoboa-
mento do rural?  

Se queremos fixar poboación no rural as políticas deberían 
incentivar a creación de valor engadido neste espazo, crean-
do máis postos de traballo e perderíase menos poboación. 
Na escola tamén insistimos na importancia de fixar á 
poboación, de que as persoas que traballan no rural tamén 
residan na contorna.

Os lumes sufrímolos cada ano en Galicia e, cando os 
montes están abandonados, os incendios son máis virulen-
tos e difíciles de controlar.

Hai unha relación directa entre o nivel de abandono e o 
número de incendios. Os lugares nos que o monte está ben 
traballado, ordenado e limpo, sofren menos lumes. Unha 
posible solución sería darlle maior valor engadido á 
produción do monte, apoiar á xente vinculando as 
subvencións ás boas prácticas, á diversificación do monte, a 
fixación da poboación na contorna, á gandería extensiva... 
Outra opción que se fai noutros países, sería que a Adminis-
tración limpase os montes descoidados e, posteriormente, 
cobre aos propietarios ou lles desconte o custo da limpeza no 
momento de vender a madeira. Deste xeito, ademais e 
reducir o perigo de incendios, crearíamos postos de traballo.

E o fenómeno do monocultivo no monte, como podería 
reducirse?

A Administración podería impulsar outro modelo de 
explotación forestal para evitar o monocultivo do eucalipto. 
Para iso, habería que primar a introdución de especies autóc-
tonas, de quendas longas, que facilitasen outros rendemen-
tos do monte, con maior diversidade, que facilitasen 
sistemas silvopastorais extensivos, que posiblemente darían 
bos rendementos económicos, diversificados, e permitirían 
reducir o monocultivo e as problemáticas que carrexan no 
referente á biodiversidade. Darían maior poder de negoci-
ación aos pequenos propietarios e permitirían ter ingresos de 
xeito continuado. Parte do problema ven de que hoxe practi-
camente non hai mercado para a madeira que non sexa de 
eucalipto. A madeira dos castiñeiros non se debería pagar a 
prezo de biomasa. Se queres producir algo diferente do 
eucalipto ou o piñeiro, é moi difícil atopar quen o merque, e 
así a xente non se vai pensar en cambiar de cultivos. Entre 
que non hai un mercado para esas madeiras, que ademais de 
ser boas permiten outro tipo de aproveitamentos, e que non 
se fai unha silvicultura axeitada para a produción dese tipo 
de madeiras que temos nos nosos montes, ao final 
acabamos importando madeira de castiñeiro ou de carballo.

Entrevistas
XESTIÓN FORESTAL
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Como se introduciu no mundo forestal?

Todo comezou cando herdei unhas oito hectáreas de montes, repar-
tidas en dúas pezas. Aí foi cando comecei a interesarme na xestión 
forestal.

Que especies ten plantadas e con que obxectivo?

Principalmente piñeiro, pero tamén dispoño de zonas de fraga 
autóctona, con castiñeiros e carballos. De cara ao futuro gustaríame 
plantar máis especies froiteiras para ter unha maior diversidade.

Como coñeceu as certificacións forestais e porque decidiu 
certificar as súas parcelas?

Na EFA Fonteboa organizamos xornadas para que o alumnado 
coñeza as alternativas existentes en canto á xestión forestal, para 
que coñezan as regulacións europeas e as tendencias do mercado. 
Cando tiven a oportunidade, vin claro que ter os montes certificados 
é unha maneira de darlle un valor engadido á produción das 
parcelas.

A ferramenta Bikenta permite xestionar os montes. Que aspectos 
son os que máis lle gustan?

Estou contento coa ferramenta, é moi interesante poder controlar 
dende o móbil a xestión do monte. Creo que o máis interesante son 
as opcións de ter as localizacións das fincas e os inventarios. 
Ademais se pode complementar con outros instrumentos para 
mellorar a xestión forestal.

Cales son os principais problemas cos que ten que lidar o monte 
en Galicia?

Os incendios forestais é un deles, producidos polo abandono do 
rural. Outro problema é a falta de mercado para todo produto 
forestal que non sexa o eucalipto, o que agudiza o monocultivo 
desta especie. Ademais, vinculado cos monocultivos, temos as 
pragas e as enfermidades.

Que opinión ten do resto de actores no sector: madeiristas, 
serradoiros, industria, empresas de servizos?

Perdéronse moitos oficios que había antes ao redor da 
madeira. Hoxe as grandes empresas concentran moito 
poder, o que deixa aos propietarios e as pequenas empresas 
con pouco poder de negociación. Os madeiristas, que en 
moitos casos axudan á hora de vender a madeira e de dar 
solucións aos propietarios, ás veces fan grandes desfeitas en 
pistas, valados... Os serradoiros tamén teñen unha parte nas 
problemáticas, agora todo está orientado á madeira que lle 
interesa á gran industria, así cando hai madeiras para serra 
diferentes das habituais, todo son problemas, porque para 
eles ten un custo alto cambiar os elementos do procesado 
para adaptalos a outros tipos de madeiras.

Cal é o modelo forestal que se debería apoiar?

Para ter montes sostibles, un medio rural vivo e manter a 
nosa paisaxe, hai que apoiar modelos alternativos ao do 
cultivos intensivo para a celulosa. Cómpre poñer en marcha 
modelos que aposten por especies autóctonas, que xeren 
valor engadido e que faciliten a creación de emprego. Por 
exemplo, paréceme ridículo que a IXP Castaña de Galicia non 
se aplique para todo o territorio, porque así desincentívase a 
produción de castiñeiros, xa que a castaña das zonas que 
non entran dentro do ámbito territorial da IXP ten moito 
menos valor.

Gustaríanos saber a súa opinión con respecto á prob-
lemática do minifundio e, por asociación, ao relevo 
xeracional nas explotacións forestais.

No problema do minifundio hai iniciativas de asociacións de 
produtores, consorcios..., pero o seu éxito pasa por incentivar 
as plantacións máis axeitadas para cada zona, identificar aos 
titulares de moitas parcelas. A administración tamén tería 
aquí unha oportunidade para incentivar ese agrupamento, e 
así procurar que pequenas parcelas non queden abandona-
das porque os propietarios non teñen maneira de rendibi-
lizalas.

Por último, unha das características deste minifundio en 
Galicia é o xeito no que se reparten as herdanzas entre 
varias persoas.

Tamén hai solucións, por exemplo, cando se reparte unha 
finca entre varios, pódese empregar o pro indiviso para 
facilitar a xestión. Os gastos e os rendementos do monte 
divídense entre os propietarios proporcionalmente. Por outra 
banda, a Administración podería fixar unhas dimensións 
mínimas das parcelas e evitar as divisións excesivas.

Dun tempo a esta parte fálase moito da “España baleira”. 
Que medidas habería que adoptar para evitar o despoboa-
mento do rural?  

Se queremos fixar poboación no rural as políticas deberían 
incentivar a creación de valor engadido neste espazo, crean-
do máis postos de traballo e perderíase menos poboación. 
Na escola tamén insistimos na importancia de fixar á 
poboación, de que as persoas que traballan no rural tamén 
residan na contorna.

Os lumes sufrímolos cada ano en Galicia e, cando os 
montes están abandonados, os incendios son máis virulen-
tos e difíciles de controlar.

Hai unha relación directa entre o nivel de abandono e o 
número de incendios. Os lugares nos que o monte está ben 
traballado, ordenado e limpo, sofren menos lumes. Unha 
posible solución sería darlle maior valor engadido á 
produción do monte, apoiar á xente vinculando as 
subvencións ás boas prácticas, á diversificación do monte, a 
fixación da poboación na contorna, á gandería extensiva... 
Outra opción que se fai noutros países, sería que a Adminis-
tración limpase os montes descoidados e, posteriormente, 
cobre aos propietarios ou lles desconte o custo da limpeza no 
momento de vender a madeira. Deste xeito, ademais e 
reducir o perigo de incendios, crearíamos postos de traballo.

E o fenómeno do monocultivo no monte, como podería 
reducirse?

A Administración podería impulsar outro modelo de 
explotación forestal para evitar o monocultivo do eucalipto. 
Para iso, habería que primar a introdución de especies autóc-
tonas, de quendas longas, que facilitasen outros rendemen-
tos do monte, con maior diversidade, que facilitasen 
sistemas silvopastorais extensivos, que posiblemente darían 
bos rendementos económicos, diversificados, e permitirían 
reducir o monocultivo e as problemáticas que carrexan no 
referente á biodiversidade. Darían maior poder de negoci-
ación aos pequenos propietarios e permitirían ter ingresos de 
xeito continuado. Parte do problema ven de que hoxe practi-
camente non hai mercado para a madeira que non sexa de 
eucalipto. A madeira dos castiñeiros non se debería pagar a 
prezo de biomasa. Se queres producir algo diferente do 
eucalipto ou o piñeiro, é moi difícil atopar quen o merque, e 
así a xente non se vai pensar en cambiar de cultivos. Entre 
que non hai un mercado para esas madeiras, que ademais de 
ser boas permiten outro tipo de aproveitamentos, e que non 
se fai unha silvicultura axeitada para a produción dese tipo 
de madeiras que temos nos nosos montes, ao final 
acabamos importando madeira de castiñeiro ou de carballo.
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PATRICIA GONZÁLEZ PEREIRÓ, 
XERENTE DO COETFG: UN FUTURO 
SOSTIBLE DA MAN DOS ENXEÑEIROS/AS 
FORESTAIS
A sociedade actual está sendo obxecto de profundas transformacións que nos obrigan a marcar horizontes 
distintos e a modificar os obxectivos das nosas accións. Esta adaptación implica cambios significativos na 
maneira de proxectar, dirixir e executar tanto proxectos de ordenación do medio e dos seus recursos, execución 
e dirección de obra, industrias, empresas de servizos, así como valorar novos horizontes nos mercados para os 
nosos produtos.

E cales son as súas competencias 
profesionais?

Entre as múltiples e diversificadas atri-
bucións e competencias profesionais, 
destacan de forma diferenciada as 
relacionadas coa industria forestal, 
a explotación forestal e o medio ambi-
ente, entre as que o momento actual 
merece destacar as relacionadas coas 
consecuencias do cambio climático, e a 
loita para a súa mitigación: ordenación 
do territorio e dos usos, xestión e 
intervención en catástrofes naturais, 
investigación e desenvolvemento para 
a adaptación das especies aos cambios 
previstos de temperaturas extremas, 
etc.

Entre as relacionadas coa Saúde e 
Benestar das persoas, evidentemente 
toman especial relevancia todas as 
competencias de xestión de espazos 
naturais e as súas contornas así 
como a compensación do CO2, que 
contribúen a mellorar o benestar da 
poboación, permitindo conexións 
esenciais entre poboación e natureza.

A demanda de profesionais da 
Enxeñaría Forestal acusa un notable 
aumento, tanto pola súa versatilidade 
como pola súa palpable adaptación 
a estas necesidades de cambio e 
actualización tanto a nivel científico, 
tecnolóxico e social.

Para exercer a profesión de Enxeñaría 
Técnica Forestal en Galicia é preciso 
estar en posesión da titulación de 
Enxeñaría Técnica Forestal ou dun 
Grao en materia Forestal, e ademais 
estar incorporado ao Colexio Oficial 
de Enxeñeiros Técnicos Forestais 
de Galicia, cos que falamos sobre 
diferentes aspectos da actualidade.

Como naceu o Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Forestais de Galicia?

O COETFG naceu cun obxectivo 
principal que segue presente no seu 
día a día, e que se centra fundamental-
mente na conexión dos profesionais 
da Enxeñaría Técnica Forestal, así 
como na resolución conxunta dos 
problemas individuais, a apertura de 
novas oportunidades para a profesión, 
na proximidade ás persoas coa imple-
mentación dos servizos demandados 
polo colectivo e por suposto no 
sentimento de orgullo de pertencer a 
un colectivo e exercer unha profesión.

Fai xa mais de 24 anos a profesión en 
Galicia abordou con iniciativa, fortaleza 
e cohesión a aposta como colectivo 
dando un pulo importante a unha pro-
fesión de alto recoñecemento, creando 
este colexio profesional, o COETFG, 
entidade que permite que a profesión 
sexa escoitada, valorada e considerada 
en distintos ámbitos, tanto públicos 
como privados.

Entre os numerosos servizos que 
ofrece o noso colexio, o COETFG está 
en constante actualización, ofrecendo 
dinamismo e canalizando as novas 
oportunidades para unha profesión 
que conta cun perfil técnico robusto e 
de gran diversificación.

Como é o perfil dos Enxeñeiros Técni-
cos Forestais? 

Trátase dun perfil profesional 
intimamente ligado aos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostibles adoptados 
polos países líderes mundiais en 2015 
e a Axenda 2030.

Así mesmo a Enxeñaría Forestal 
presenta un encaixe directo nas liñas 
obxecto dos Fondos de Recuperación 
Next Generation EU, que teñen 
como obxectivo principal incentivar 
cambios importantes no modelo 
produtivo, especialmente en canto á 
transformación dixital e a innovación, 
así como a transición ecolóxica. 

Como apoiades a accesibilidade ao mercado laboral dos 
Enxeñeiros?

A creación de emprego estable e de calidade para os 
Enxeñeiros é unha das históricas preocupacións do colexio 
e do colectivo. Os constantes cambios normativos teñen 
unha repercusión directa nas necesidades de asesoramento 
técnico no sector forestal e medioambiental, así como os 
imprevisibles cambios nos mercados que xeran importantes 
oportunidades laborais para a profesión. 
Todo iso reforza o traballo do colexio que mantén unha 
aposta estratéxica pola formación e información dos profesio-
nais, orientada tanto cara a inserción laboral como á mellora 
da empregabilidade e do recoñecemento profesional, respon-
dendo así á obrigatoria e constante adaptación do perfil 
profesional ás demandas do mercado, incrementando con elo 
as oportunidades laborais dos Enxeñeiros. 

Cara a igualdade de xénero no ámbito profesional: 
Conscientes da realidade que vive a nosa profesión, inmersa 
en sectores Profesionais maioritariamente masculinos, nos 
que as Enxeñeiras atopan múltiples barreiras para o desem-
peño da profesión con criterios de igualdade e respecto 
entre homes e mulleres, dende xa fai anos o COETFG está 
traballando nos eixes de igualdade marcados pola Folla de 
Ruta europea e entre os que destacan: A promoción e facer 
atractivo o acceso a formación universitaria para ambos 
xéneros / Dar visibilidade e promover o traballo realizado 
por enxeñeiras / Loitar pola redución da brecha salarial entre 
ambos xéneros / Acadar o equilibrio entre vida profesional 
e vida privada (corresponsabilidade e teletraballo) / Apoiar 
ás enxeñeiras para que podan optar a postos ou cargos de 
representación/ …

En canto ás novas alianzas dentro e fora do sector: Dende 
o noso Colexio traballamos constantemente en afianzar as 
alianzas actuais cos distintos colectivos e administracións, 
dentro e fora do sector, e procura con perseveranza e deter-
minación novos nexos de unión co obxectivo de establecer 
novas sinerxías que lle permitan aos seus profesionais esta-
blecer novos retos e metas na procura dun desenvolvemento 
profesional e no beneficio dun planeta máis sostible.

Con todo isto, o ÚNICO FUTURO POSIBLE PARA A 
PROFESIÓN DA ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL senta 
as súas bases na unión e na forza do colectivo, reforzando 
os valores e o compromiso coa sociedade e co noso planeta.

O reto é manter a profesión como un referente da sociedade, 
activa, comprometida, resolutiva e sempre coa mirada posta 
nun futuro mellor; amosando á sociedade o valor da profesión 
a través do traballo diario e dunha axeitada comunicación 
para que esta tome conciencia da evidente conexión entre 
a xestión forestal e medioambiental e o desenvolvemento 
sostible.

Pero ademais non debemos esquecer todas aquelas activi-
dades de ocio, deportivas, educativas, etc.. que os Enxeñeiros 
Forestais lideran e coordinan, e a través das que a sociedade 
pode ter un contacto mais estreito coa natureza e o medio 
natural. Por último, cabe salientar a análise dos ecosistemas 
terrestres e a xestión forestal relacionada coa auga como 
todo o relacionado con proxectos de restauración hidrolóxica 
forestal, os sistemas fluviais, os bosques de galería e a defen-
sa das marxes fluviais..

Cal diriades que é a tendencia da vosa profesión en termos 
de Educación?

Esta profesión constitúe dous fortes pilares da sociedade 
actual cuxa tendencia camiña cara un compromiso forte co 
medio ambiente, xa que exerce un importantísimo papel 
de concienciación ambiental cara todos os eslavóns da 
sociedade, ademais de realizar funcións docentes no eido 
educativo en xeral ademais de abordar o ámbito da educación 
ambiental.

Na actualidade fálase sobre Enerxías Limpas. Os Enxeñeiros 
Forestais teñen relación con este ámbito?

En xeral falamos dunha profesión estreitamente conectada 
ao desenvolvemento de produtos sostibles e á posta en 
valor e conciencia do seu uso entre a sociedade, polo que ten 
relación coa Bioeconomía e as Enerxías Limpas, baseada na 
produción e utilización dos recursos biolóxicos renovables 
así como na conversión dos mesmos en produtos cun valor 
engadido como son os bioprodutos (fibra téxtil, taninos, 
biochar, así como múltiples produtos de hixiene persoal, em-
balaxe, menciña, mobiliario, construción, etc., ...) , bioenerxía 
ou combustibles renovables obtidos da biomasa e outras 
enerxías limpas, e outros servizos. 

O COETFG ofrece varias oportunidades nesta profesión, 
como vos adaptades á dixitalización e ás novas tecnoloxías 
no eido profesional?

Calquera das áreas nas que se desenvolve a Enxeñaría 
Forestal está en constante adaptación á nova realidade, na 
que debemos incorporar sen dubidar as novas tecnoloxías 
que están a disposición da sociedade, adaptándoas ao noso 
campo laboral e ás necesidades dos resultados que debemos 
acadar. Así son infinitas as aplicacións, que van dende a 
dixitalización dos datos e a súa xestión a través da tecnoloxía 
Block Chain, adaptación de softwares específicos para a 
xestión técnica e automatización de cálculos, procesado 
e interpretación de datos, ou uso de novos equipos como 
poden ser os Equipos de Medición dixitais, Drons, Sensores, 
GPS, os propios terminais móbiles, etc.  O labor do noso 
colexio é acompañar aos profesionais no coñecemento e 
implementación de ditas tecnoloxías.

Entrevistas FUTURO SOSTIBLE
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E cales son as súas competencias 
profesionais?

Entre as múltiples e diversificadas atri-
bucións e competencias profesionais, 
destacan de forma diferenciada as 
relacionadas coa industria forestal, 
a explotación forestal e o medio ambi-
ente, entre as que o momento actual 
merece destacar as relacionadas coas 
consecuencias do cambio climático, e a 
loita para a súa mitigación: ordenación 
do territorio e dos usos, xestión e 
intervención en catástrofes naturais, 
investigación e desenvolvemento para 
a adaptación das especies aos cambios 
previstos de temperaturas extremas, 
etc.

Entre as relacionadas coa Saúde e 
Benestar das persoas, evidentemente 
toman especial relevancia todas as 
competencias de xestión de espazos 
naturais e as súas contornas así 
como a compensación do CO2, que 
contribúen a mellorar o benestar da 
poboación, permitindo conexións 
esenciais entre poboación e natureza.

A demanda de profesionais da 
Enxeñaría Forestal acusa un notable 
aumento, tanto pola súa versatilidade 
como pola súa palpable adaptación 
a estas necesidades de cambio e 
actualización tanto a nivel científico, 
tecnolóxico e social.

Para exercer a profesión de Enxeñaría 
Técnica Forestal en Galicia é preciso 
estar en posesión da titulación de 
Enxeñaría Técnica Forestal ou dun 
Grao en materia Forestal, e ademais 
estar incorporado ao Colexio Oficial 
de Enxeñeiros Técnicos Forestais 
de Galicia, cos que falamos sobre 
diferentes aspectos da actualidade.

Como naceu o Colexio Oficial de 
Enxeñeiros Forestais de Galicia?

O COETFG naceu cun obxectivo 
principal que segue presente no seu 
día a día, e que se centra fundamental-
mente na conexión dos profesionais 
da Enxeñaría Técnica Forestal, así 
como na resolución conxunta dos 
problemas individuais, a apertura de 
novas oportunidades para a profesión, 
na proximidade ás persoas coa imple-
mentación dos servizos demandados 
polo colectivo e por suposto no 
sentimento de orgullo de pertencer a 
un colectivo e exercer unha profesión.

Fai xa mais de 24 anos a profesión en 
Galicia abordou con iniciativa, fortaleza 
e cohesión a aposta como colectivo 
dando un pulo importante a unha pro-
fesión de alto recoñecemento, creando 
este colexio profesional, o COETFG, 
entidade que permite que a profesión 
sexa escoitada, valorada e considerada 
en distintos ámbitos, tanto públicos 
como privados.

Entre os numerosos servizos que 
ofrece o noso colexio, o COETFG está 
en constante actualización, ofrecendo 
dinamismo e canalizando as novas 
oportunidades para unha profesión 
que conta cun perfil técnico robusto e 
de gran diversificación.

Como é o perfil dos Enxeñeiros Técni-
cos Forestais? 

Trátase dun perfil profesional 
intimamente ligado aos Obxectivos de 
Desenvolvemento Sostibles adoptados 
polos países líderes mundiais en 2015 
e a Axenda 2030.

Así mesmo a Enxeñaría Forestal 
presenta un encaixe directo nas liñas 
obxecto dos Fondos de Recuperación 
Next Generation EU, que teñen 
como obxectivo principal incentivar 
cambios importantes no modelo 
produtivo, especialmente en canto á 
transformación dixital e a innovación, 
así como a transición ecolóxica. 

Como apoiades a accesibilidade ao mercado laboral dos 
Enxeñeiros?

A creación de emprego estable e de calidade para os 
Enxeñeiros é unha das históricas preocupacións do colexio 
e do colectivo. Os constantes cambios normativos teñen 
unha repercusión directa nas necesidades de asesoramento 
técnico no sector forestal e medioambiental, así como os 
imprevisibles cambios nos mercados que xeran importantes 
oportunidades laborais para a profesión. 
Todo iso reforza o traballo do colexio que mantén unha 
aposta estratéxica pola formación e información dos profesio-
nais, orientada tanto cara a inserción laboral como á mellora 
da empregabilidade e do recoñecemento profesional, respon-
dendo así á obrigatoria e constante adaptación do perfil 
profesional ás demandas do mercado, incrementando con elo 
as oportunidades laborais dos Enxeñeiros. 

Cara a igualdade de xénero no ámbito profesional: 
Conscientes da realidade que vive a nosa profesión, inmersa 
en sectores Profesionais maioritariamente masculinos, nos 
que as Enxeñeiras atopan múltiples barreiras para o desem-
peño da profesión con criterios de igualdade e respecto 
entre homes e mulleres, dende xa fai anos o COETFG está 
traballando nos eixes de igualdade marcados pola Folla de 
Ruta europea e entre os que destacan: A promoción e facer 
atractivo o acceso a formación universitaria para ambos 
xéneros / Dar visibilidade e promover o traballo realizado 
por enxeñeiras / Loitar pola redución da brecha salarial entre 
ambos xéneros / Acadar o equilibrio entre vida profesional 
e vida privada (corresponsabilidade e teletraballo) / Apoiar 
ás enxeñeiras para que podan optar a postos ou cargos de 
representación/ …

En canto ás novas alianzas dentro e fora do sector: Dende 
o noso Colexio traballamos constantemente en afianzar as 
alianzas actuais cos distintos colectivos e administracións, 
dentro e fora do sector, e procura con perseveranza e deter-
minación novos nexos de unión co obxectivo de establecer 
novas sinerxías que lle permitan aos seus profesionais esta-
blecer novos retos e metas na procura dun desenvolvemento 
profesional e no beneficio dun planeta máis sostible.

Con todo isto, o ÚNICO FUTURO POSIBLE PARA A 
PROFESIÓN DA ENXEÑARÍA TÉCNICA FORESTAL senta 
as súas bases na unión e na forza do colectivo, reforzando 
os valores e o compromiso coa sociedade e co noso planeta.

O reto é manter a profesión como un referente da sociedade, 
activa, comprometida, resolutiva e sempre coa mirada posta 
nun futuro mellor; amosando á sociedade o valor da profesión 
a través do traballo diario e dunha axeitada comunicación 
para que esta tome conciencia da evidente conexión entre 
a xestión forestal e medioambiental e o desenvolvemento 
sostible.

Pero ademais non debemos esquecer todas aquelas activi-
dades de ocio, deportivas, educativas, etc.. que os Enxeñeiros 
Forestais lideran e coordinan, e a través das que a sociedade 
pode ter un contacto mais estreito coa natureza e o medio 
natural. Por último, cabe salientar a análise dos ecosistemas 
terrestres e a xestión forestal relacionada coa auga como 
todo o relacionado con proxectos de restauración hidrolóxica 
forestal, os sistemas fluviais, os bosques de galería e a defen-
sa das marxes fluviais..

Cal diriades que é a tendencia da vosa profesión en termos 
de Educación?

Esta profesión constitúe dous fortes pilares da sociedade 
actual cuxa tendencia camiña cara un compromiso forte co 
medio ambiente, xa que exerce un importantísimo papel 
de concienciación ambiental cara todos os eslavóns da 
sociedade, ademais de realizar funcións docentes no eido 
educativo en xeral ademais de abordar o ámbito da educación 
ambiental.

Na actualidade fálase sobre Enerxías Limpas. Os Enxeñeiros 
Forestais teñen relación con este ámbito?

En xeral falamos dunha profesión estreitamente conectada 
ao desenvolvemento de produtos sostibles e á posta en 
valor e conciencia do seu uso entre a sociedade, polo que ten 
relación coa Bioeconomía e as Enerxías Limpas, baseada na 
produción e utilización dos recursos biolóxicos renovables 
así como na conversión dos mesmos en produtos cun valor 
engadido como son os bioprodutos (fibra téxtil, taninos, 
biochar, así como múltiples produtos de hixiene persoal, em-
balaxe, menciña, mobiliario, construción, etc., ...) , bioenerxía 
ou combustibles renovables obtidos da biomasa e outras 
enerxías limpas, e outros servizos. 

O COETFG ofrece varias oportunidades nesta profesión, 
como vos adaptades á dixitalización e ás novas tecnoloxías 
no eido profesional?

Calquera das áreas nas que se desenvolve a Enxeñaría 
Forestal está en constante adaptación á nova realidade, na 
que debemos incorporar sen dubidar as novas tecnoloxías 
que están a disposición da sociedade, adaptándoas ao noso 
campo laboral e ás necesidades dos resultados que debemos 
acadar. Así son infinitas as aplicacións, que van dende a 
dixitalización dos datos e a súa xestión a través da tecnoloxía 
Block Chain, adaptación de softwares específicos para a 
xestión técnica e automatización de cálculos, procesado 
e interpretación de datos, ou uso de novos equipos como 
poden ser os Equipos de Medición dixitais, Drons, Sensores, 
GPS, os propios terminais móbiles, etc.  O labor do noso 
colexio é acompañar aos profesionais no coñecemento e 
implementación de ditas tecnoloxías.
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Para máis información: 

Ordenación de Montes / 
Aproveitamentos forestais:
pastos, gando, resina, mel, ecoturismo, ... /
Xestión de parques e espazos naturais /
Inventarios dasométricos / 
Certificación forestal / 
Repoboacións / Silvicultura / ...

Coordinación de Seguridade e Saúde / 
Estudos de Seguridade e Saúde / 
Plans de Prevención /
Plans de Auto protección /
Avaliacións de riscos / ...

Pragas e enfermidades: estudos e tratamentos / 
Incendios forestais: prevención, extinción e investigación de 
causas / Análise, xestión e recuperación do medio físico: 
edafoloxía, climatoloxía, xeoloxía, solo, auga, calidade ambiental / 
Avaliación ambiental /
Restauración do medio: hidroloxía, ribeiras, cauces / 
Residuos e contaminación do medio / ... Dirección de obra e certificación /

Dirección e xestión de empresas, explotacións e industrias forestais /
Dirección e xestión de equipos de emerxencias / ...

Pegada de carbono: cálculo e xestión do 
mercado / Auditorías Ambientais /
Enerxías renovables: biomasa, eólica, 
hidráulica, solar/
Certificacións enerxéticas / ... Drons e sensores forestais /

Fotogrametría e Teledetección /
Inventarios con lidar /
Sistemas de Información Xeográfica /
Simulación de variables naturais e análise de riscos /...

Formación / 
Información / 
I+D+I /...

Ordenación Cinexética e Piscícola / 
Inventarios Faunísticos /
Estudos de introdución de especies / 
Estudos ecolóxicos /Piscifactorías / 
Granxas cinexéticas e piscícolas / 
Escalas salmoneiras / ...

Viveiros / Invernadoiros /
Produción de planta /
Parques urbanos e periurbanos /
Áreas recreativas / Regos / 
Estabilización de noiros / Hidrosembras / 
Análise e mellora paisaxista /
Avaliación e impacto paisaxístico /...

Plans de ordenación territorial /
Plans de desenvolvemento sostible / 
Plans de Usos /
Reestructuración da propiedade /
Plans de defensa e protección de incendios 
forestais / ...

Edificacións de uso forestal: naves industriais, almacéns, oficinas, ... / 
Estruturas de madeira / Instalacións de fontanería, electricidade, 
saneamento, ... en edificacións de uso forestal / Cerramentos e muros de 
contención /Captación e abastecemento de auga /
Vías, pistas e camiños agro-forestais /Pontes e pasarelas /
Presas e construcións hidráulicas /
Depósitos de auga, devasas, torres vixilancia / Silos / ...

Valoración e taxación /
Ditames e Peritaxes Xudiciais e Seguros / 
Particións Hereditarias / Expropiacións / 
Medición de Fincas / Particións /
Deslindes / Levantamentos topográficos / 
Replanteos / Movementos de terra /...

Industrias de primeira transformación: serradoiros, chapa, pasta 
celulósica, triturado, ... /
Industrias de segunda transformación: mobles, carpintería, embalaxes, 
papel, cartón, ... /
Cortiza: aglomerados, tapóns, ... / Industria resineira / Industria 
xiloenerxética / Outros produtos derivados da madeira /
Parques de madeira / Parques de maquinaria forestal /
Organización e desenvolvemento industrial: loxística, procesos produtivos, 
procesado de datos, control da calidade, ... /...
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O Clúster da Biomasa de Galicia oficialmente constituíu a come-
zos de 2021 pero vós considerades que comezastes no 2020. 
Aínda non transcorreu moito tempo pero que balance podemos 
facer nestes primeiros meses de vida?

O Clúster Biomasa de Galicia constituíuse oficialmente en febreiro 
de 2021, pero como xunta directiva levamos traballando dende 
setembro do 2020, unha vez que o noso propio colectivo como a 
Administración precisaban un interlocutor válido, xa que o resto de 
actores nos que a enerxía ten un papel fundamental estaban repre-
sentados nun clúster pero non o sector da biomasa.

En 2011 tentouse promover un asociacionismo sectorial, pero 
debido á ambición da iniciativa, integrando a todo tipo de persoas, 
dende instaladores de estufa de pellets como propietarios forestais, 
non fraguou debido a esa disparidade de obxectivos. A base da 
nosa pirámide son os fabricantes ou elaboradores de produtos ou 
recursos, estando tamén representados fabricantes de astelas, de 
pellets, proveedores, distribución do combustible, instaladores e 
comercializadores e, ademais, as labores de enxeñería e consultoría, 
contando por outra banda con centros tecnolóxicos e universidades.
O balance de todo isto é moi positivo, xa que non pensabamos a 
repercusión que acadamos nestes nove meses, tanto a nivel de 
socios, como na sociedade e no propio sector, sen esquecer á 
Administración, coa que temos un trato exquisito.

Un dos obxectivos que ten o clúster é impulsar o uso das enerxías renovables. En que se centra o voso traballo neste eido?

Un dos requirimentos dos socios foi fomentar a comunicación entre as propias empresas que conforman o clúster para recoller 
e expresar unha mensaxe común como que a biomasa, a día de hoxe, xoga un papel fundamental e crítico na transición ecolóxi-
ca, que temos que abordar e nos obxectivos sobre neutralidade climática.

As cifras de estes aforros poden ser sorprendentes…

Debemos pensar que unha das grandes vantaxes da bioma-
sa é a súa estabilidade de prezos dende hai case 10 anos, 
con cambios de menos dun 3%, o que permite dar a 
sensación de tranquilidade tanto a un usuario final ou na 
industria, sabendo que os seus custos van a estar totalmente 
controlados con este tipo de solucións. Ningunha outra 
enerxía ten a estabilidade que ten a biomasa. A nós gústanos 
falar de enerxía de quilómetro 0 porque é unha enerxía do 
país, quentarse co noso, cos nosos recursos.

Dende AVEBIOM afirman que durante este ano e no 2022 
serán exercicios récord na instalación de equipos de 
biomasa. En Galicia percibiuse esta tendencia?

Si, no noso sector, cando os custos doutras alternativas 
enerxéticas encarécense, temos unha repunta na demanda 
da nosa tecnoloxía. Ademais nótase moito o efecto da 
pandemia, que provocou que todos nós precisabamos gañar 
metros habitables nas nosas casas, espazo e confort. Un 
xeito doado de conseguilo é dotar ao espazo dunha estufa de 
pellets. No sector residencial hai un incremento considerable 
e na industria comézase agora a notar esa suba na demanda. 
En Galicia, ademais, viuse un claro apoio por parte da Admin-
istración coa Estratexia 2014-20, conformándose coas 
axudas á instalación destas solucións.

Onde podemos ver maior desenvolvemento da biomasa en 
Galicia en termos particulares?

Podemos ver unha maior evolución na substitución de 
caldeiras de gasóleo, tanto en actuacións de vivendas unifa-
miliares, cambiando calefactores ou xeradores de enerxía, 
como a nivel de calefacción colectiva, dunha comunidade de 
veciños. Un dos aspectos que a administración está a desen-
volver é o que chamamos as redes de calor, unha unidade de 
xeración térmica que quente ou ceda enerxía a unha rede 
próxima de centros públicos ou privados. Un exemplo témolo 
en Silleda, onde entran o Concello, a piscina, escolas e xardín 
de infancia. Na Xunqueira en Pontevedra tamén se están a 
quecer cunha central térmica de biomasa.

O que facemos é loitar pola representatividade que debe ter 
a biomasa nunha área xeográfica na que dispoñemos deste 
recurso e que ademais temos unha vantaxe competitiva 
respecto a outras zonas. Ademais, podemos ofrecer tanto á 
sociedade como á industria unha vía alternativa ás subas dos 
custos enerxéticos e ao pago por emisións de dióxido de 
carbono.

Cales son os principais retos que ten por diante agora o 
sector?

O primeiro é que a biomasa volva a estar nas axendas dos 
prescritores como solución viable, económica e sostible, para 
o aforro sobre todo na industria. Outro dos principais retos é 
que a Administración conte coa biomasa do mesmo xeito ca 
outras enerxías renovables, xogando un papel determinante 
desde o punto de vista das axudas ao uso de enerxía alterna-
tiva. Ata o de agora, a biomasa quedaba a un papel relegado 
respecto a uso destas enerxías e por iso queremos facer 
forza neste sentido.

Para finalizar, temos unha das misións máis importantes 
neste intre, que é colaborar coa Administración galega, máis 
concretamente coa Axencia Galega da Industria Forestal e o 
Inega como os nosos interlocutores, cos que debemos elabo-
rar a nova Estratexia da Biomasa 2021-2027, reflectindo as 
necesidades do sector.

Entón os esforzos agora por parte do clúster están enfoca-
dos en desenvolver esa Estratexia da Biomasa 2021-2027.

Exacto, tanto na propia estratexia como os aportes que 
estamos a facer con GAIN na nova Estratexia de Especial-
ización Intelixente en Investigación e Innovación ou RIS3, 
facendo que a biomasa teña, como mínimo, a mesma 
presenza que tiña na anterior RIS3 e que esa presenza non 
quede no papel, senón que se chegue a executar o que se 
contemplaba na anterior RIS3: implantación, desenvolve-
mento, I+D, novos equipos con menos emisións, ademais de 
máis eficientes… todo isto, que se poida levar a cabo.

Como consumidores finais, para facernos unha idea, entre 
que custos nos movemos para a instalación dun equipo de 
biomasa?

Vai depender moito do destinatario. Un equipo de biomasa 
pode ser unha estufa de aire quente instalada nunha casa 
que pode roldar os 1000-1500€, tamén podemos falar de 
caldeiras, que dependendo do grao de automatismos, pode-
mos barallar escalas entre os 6 ou 13 mil euros, ou se falam-
os do sector terciario ou industrial é difícil dar un prezo 
porque ven dado pola demanda térmica da instalación ou 
dimensionamento do silo (polo tipo de combustible ou por 
tipo de tecnoloxía combinada con outros tipos de enerxía). 
Os aforros, en termos xerais, comparado co gasóleo, está en 
torno ao 50% e co gas en torno ao 40%.

Por Noelia Fernández Salgado 

FRANCISCO ÁLVAREZ, DO CLÚSTER 
BIOMASA DE GALICIA: “UNHA DAS 
MISIÓNS MÁIS IMPORTANTES É A 
ELABORACIÓN D A NOVA ESTRATEXIA 
DA BIOMASA 2021-2027, REFLECTINDO 
AS NECESIDADES DO SECTOR”
Dende o Clúster Biomasa de Galicia ofrecen un enfoque moi transversal, para que todos os asociados se sentan 
cómodos. Como é un Clúster de recente creación, un dos principais obxectivos é seguir integrando a unha masa 
social para seguir crecendo, aberto a modular a súa mensaxe sen poñerse a si mesmos límites ou corpiños.

Teñen un camiño por percorrer, sendo nove entidades as que compoñían o Clúster no seu inicio, acadando 25 
entidades a día de hoxe, con só uns meses de vida.

Entrevistas
XESTIÓN FORESTAL
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O Clúster da Biomasa de Galicia oficialmente constituíu a come-
zos de 2021 pero vós considerades que comezastes no 2020. 
Aínda non transcorreu moito tempo pero que balance podemos 
facer nestes primeiros meses de vida?

O Clúster Biomasa de Galicia constituíuse oficialmente en febreiro 
de 2021, pero como xunta directiva levamos traballando dende 
setembro do 2020, unha vez que o noso propio colectivo como a 
Administración precisaban un interlocutor válido, xa que o resto de 
actores nos que a enerxía ten un papel fundamental estaban repre-
sentados nun clúster pero non o sector da biomasa.

En 2011 tentouse promover un asociacionismo sectorial, pero 
debido á ambición da iniciativa, integrando a todo tipo de persoas, 
dende instaladores de estufa de pellets como propietarios forestais, 
non fraguou debido a esa disparidade de obxectivos. A base da 
nosa pirámide son os fabricantes ou elaboradores de produtos ou 
recursos, estando tamén representados fabricantes de astelas, de 
pellets, proveedores, distribución do combustible, instaladores e 
comercializadores e, ademais, as labores de enxeñería e consultoría, 
contando por outra banda con centros tecnolóxicos e universidades.
O balance de todo isto é moi positivo, xa que non pensabamos a 
repercusión que acadamos nestes nove meses, tanto a nivel de 
socios, como na sociedade e no propio sector, sen esquecer á 
Administración, coa que temos un trato exquisito.

Un dos obxectivos que ten o clúster é impulsar o uso das enerxías renovables. En que se centra o voso traballo neste eido?

Un dos requirimentos dos socios foi fomentar a comunicación entre as propias empresas que conforman o clúster para recoller 
e expresar unha mensaxe común como que a biomasa, a día de hoxe, xoga un papel fundamental e crítico na transición ecolóxi-
ca, que temos que abordar e nos obxectivos sobre neutralidade climática.

As cifras de estes aforros poden ser sorprendentes…

Debemos pensar que unha das grandes vantaxes da bioma-
sa é a súa estabilidade de prezos dende hai case 10 anos, 
con cambios de menos dun 3%, o que permite dar a 
sensación de tranquilidade tanto a un usuario final ou na 
industria, sabendo que os seus custos van a estar totalmente 
controlados con este tipo de solucións. Ningunha outra 
enerxía ten a estabilidade que ten a biomasa. A nós gústanos 
falar de enerxía de quilómetro 0 porque é unha enerxía do 
país, quentarse co noso, cos nosos recursos.

Dende AVEBIOM afirman que durante este ano e no 2022 
serán exercicios récord na instalación de equipos de 
biomasa. En Galicia percibiuse esta tendencia?

Si, no noso sector, cando os custos doutras alternativas 
enerxéticas encarécense, temos unha repunta na demanda 
da nosa tecnoloxía. Ademais nótase moito o efecto da 
pandemia, que provocou que todos nós precisabamos gañar 
metros habitables nas nosas casas, espazo e confort. Un 
xeito doado de conseguilo é dotar ao espazo dunha estufa de 
pellets. No sector residencial hai un incremento considerable 
e na industria comézase agora a notar esa suba na demanda. 
En Galicia, ademais, viuse un claro apoio por parte da Admin-
istración coa Estratexia 2014-20, conformándose coas 
axudas á instalación destas solucións.

Onde podemos ver maior desenvolvemento da biomasa en 
Galicia en termos particulares?

Podemos ver unha maior evolución na substitución de 
caldeiras de gasóleo, tanto en actuacións de vivendas unifa-
miliares, cambiando calefactores ou xeradores de enerxía, 
como a nivel de calefacción colectiva, dunha comunidade de 
veciños. Un dos aspectos que a administración está a desen-
volver é o que chamamos as redes de calor, unha unidade de 
xeración térmica que quente ou ceda enerxía a unha rede 
próxima de centros públicos ou privados. Un exemplo témolo 
en Silleda, onde entran o Concello, a piscina, escolas e xardín 
de infancia. Na Xunqueira en Pontevedra tamén se están a 
quecer cunha central térmica de biomasa.

O que facemos é loitar pola representatividade que debe ter 
a biomasa nunha área xeográfica na que dispoñemos deste 
recurso e que ademais temos unha vantaxe competitiva 
respecto a outras zonas. Ademais, podemos ofrecer tanto á 
sociedade como á industria unha vía alternativa ás subas dos 
custos enerxéticos e ao pago por emisións de dióxido de 
carbono.

Cales son os principais retos que ten por diante agora o 
sector?

O primeiro é que a biomasa volva a estar nas axendas dos 
prescritores como solución viable, económica e sostible, para 
o aforro sobre todo na industria. Outro dos principais retos é 
que a Administración conte coa biomasa do mesmo xeito ca 
outras enerxías renovables, xogando un papel determinante 
desde o punto de vista das axudas ao uso de enerxía alterna-
tiva. Ata o de agora, a biomasa quedaba a un papel relegado 
respecto a uso destas enerxías e por iso queremos facer 
forza neste sentido.

Para finalizar, temos unha das misións máis importantes 
neste intre, que é colaborar coa Administración galega, máis 
concretamente coa Axencia Galega da Industria Forestal e o 
Inega como os nosos interlocutores, cos que debemos elabo-
rar a nova Estratexia da Biomasa 2021-2027, reflectindo as 
necesidades do sector.

Entón os esforzos agora por parte do clúster están enfoca-
dos en desenvolver esa Estratexia da Biomasa 2021-2027.

Exacto, tanto na propia estratexia como os aportes que 
estamos a facer con GAIN na nova Estratexia de Especial-
ización Intelixente en Investigación e Innovación ou RIS3, 
facendo que a biomasa teña, como mínimo, a mesma 
presenza que tiña na anterior RIS3 e que esa presenza non 
quede no papel, senón que se chegue a executar o que se 
contemplaba na anterior RIS3: implantación, desenvolve-
mento, I+D, novos equipos con menos emisións, ademais de 
máis eficientes… todo isto, que se poida levar a cabo.

Como consumidores finais, para facernos unha idea, entre 
que custos nos movemos para a instalación dun equipo de 
biomasa?

Vai depender moito do destinatario. Un equipo de biomasa 
pode ser unha estufa de aire quente instalada nunha casa 
que pode roldar os 1000-1500€, tamén podemos falar de 
caldeiras, que dependendo do grao de automatismos, pode-
mos barallar escalas entre os 6 ou 13 mil euros, ou se falam-
os do sector terciario ou industrial é difícil dar un prezo 
porque ven dado pola demanda térmica da instalación ou 
dimensionamento do silo (polo tipo de combustible ou por 
tipo de tecnoloxía combinada con outros tipos de enerxía). 
Os aforros, en termos xerais, comparado co gasóleo, está en 
torno ao 50% e co gas en torno ao 40%.
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Os que traballamos no sector coñecemos a súa potencialidade, o seu avanzado 
nivel tecnolóxico e o seu continuo esforzo pola innovación.

dade climática ou ao benestar das persoas, entre outros 
impactos. Este exercicio será esencial tanto para mellorar a 
valoración (propia e allea) do persoal da cadea de valor, como 
para atraer a novas persoas que se incorporen nos distintos 
postos de traballo.

Non obstante, na sociedade o sector non é tan coñecido. Un 
dos maiores retos que enfronta a industria forestal-madeira 
é darse a coñecer. Non falamos de márketing ou publicidade. 
Falamos de abrirse á sociedade e amosar tanto o quefacer 
diario como a aportación do sector á economía, á neutrali-

ELAS 
XERAN SECTOR

En edicións posteriores, incor-
poráronse artesás, mulleres da indus-
tria da biomasa, da química, da embal-
axe, da xestión forestal e da arquitec-
tura. A recompilación pon de manifes-
to a presenza feminina en practica-
mente todos os postos do sector. 
Cabe destacar o abundante e crecente 
número de mulleres que ocupan 
postos de responsabilidade.

E, se falamos de ocupar postos 
laborais, o obxectivo é atraer 
TALENTO. Talento con maiúsculas 
posto que debemos aspirar a ser 
capaces de atraer aos mellores 
currículos, con diverso bagaxe forma-
tivo e laboral.

Na reflexión sobre a posta en valor do 
persoal do sector e, especialmente, na 
atracción de novo talento, xurde o 
programa #ElasXeranSector. Impulsa-
da pola Axencia Galega da Industria 
Forestal, esta iniciativa pretende 
visualizar o rol da muller ao longo dos 
distintos elos da cadea. 

A primeira actividade do programa, en 
2019, foi unha reportaxe fotográfica 
protagonizada por profesionais do 
sector. Formábano vinte dúas mulleres 
entre as que atopábamos traballado-
ras forestais dedicadas á silvicultura, 
maquinistas de procesadora forestal, 
condutoras de transporte pesado, 
responsables tanto de produción 
como de calidade, traballadoras da 
liña de fabricación, responsables da 
certificación da xestión forestal 
sostible, profesoras de FP e da Univer-
sidade, e técnicos tanto da investi-
gación básica como da innovación, así 
como directivas.

Boas prácticas
INDUSTRIA FORESTAL

Si se abordan cunha perspectiva de xénero e se incide na 
visualización do papel da muller nos distintos ámbitos do 
mercado laboral. Ante o enfoque participativo destes grupos 
de traballo, nas últimas reunións incrementouse o número de 
homes que participan: Profesionais comprometidos e 
referentes, que polo tanto serán clave no impulso da 
igualdade real nas entidades da industria forestal-madeira.
En paralelo a este traballo interno, estase a traballar no eido 
da comunicación. Impulsouse a aparición en prensa de 
profesionais do sector, e o seu impacto foi notable.

Ademais, dende a Axencia Galega da Industria Forestal 
lanzouse unha liña de axudas específica para promover 
actuacións de formación e divulgación nas que as mulleres 
sexan protagonistas. 

Incidimos novamente na comunicación no convencemento 
de que coñecer exemplos de profesionais femininas axudará 
a mellorar a percepción social do sector, aloxándose de 
estereotipos que describen unha industria machista e 
masculina. 

A industria forestal-madeira é unha industria de vangarda na 
que o talento feminino participa activamente para posicionar 
o sector na bioeconomía. O futuro é de madeira.

Montserrat Rodríguez Ogea, Directora de Innovación da 
Axencia Galega da Industria Forestal

Estes exemplos seleccionáronse como recoñecemento ao 
seu bo facer, pero tamén na procura de roles nos que as 
novas xeracións se poidan ver reflexadas e por tanto atraídas 
pola industria forestal-madeira.

O seguinte paso no programa #ElasXeranSector foi a 
adhesión ao manifesto #DóndeEstánEllas promovido polo 
Parlamento Europeo. Deste xeito, a Axencia Galega da 
Industria Forestal comprométese a incluír poñentes 
femininas en todos os eventos e conferencias que organice.

Non se trata de que unha muller conduza o evento, senón 
que asuma un rol protagonista no mesmo. Con esta 
adhesión, a Axencia convertese na segunda entidade galega 
en asinar o manifesto, no que ata o momento só figuraba o 
COAG.

#ElasXeranSector tamén apoia a iniciativa “Mulleres 
protagonistas” impulsada pola Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación. Neste caso, a proposta centrase nas 
mulleres que ocupan postos directivos para recoller as súas 
propostas e impulsalas no seu recorrido profesional.
Como calquera outra actividade, #ElasXeranSector viuse 
retardada pola pandemia, pero dende febreiro de 2021 as 
reunións comezaron a realizarse dun modo trimestral ata o 
de agora.

Estes encontros non teñen un enfoque feminista nin 
sindicalista. Son foros de debate sobre as temáticas de 
actualidade e sobre os ámbitos estratéxicos que posibilitarán 
o avance do sector.
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En edicións posteriores, incor-
poráronse artesás, mulleres da indus-
tria da biomasa, da química, da embal-
axe, da xestión forestal e da arquitec-
tura. A recompilación pon de manifes-
to a presenza feminina en practica-
mente todos os postos do sector. 
Cabe destacar o abundante e crecente 
número de mulleres que ocupan 
postos de responsabilidade.

E, se falamos de ocupar postos 
laborais, o obxectivo é atraer 
TALENTO. Talento con maiúsculas 
posto que debemos aspirar a ser 
capaces de atraer aos mellores 
currículos, con diverso bagaxe forma-
tivo e laboral.

Na reflexión sobre a posta en valor do 
persoal do sector e, especialmente, na 
atracción de novo talento, xurde o 
programa #ElasXeranSector. Impulsa-
da pola Axencia Galega da Industria 
Forestal, esta iniciativa pretende 
visualizar o rol da muller ao longo dos 
distintos elos da cadea. 
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liña de fabricación, responsables da 
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sostible, profesoras de FP e da Univer-
sidade, e técnicos tanto da investi-
gación básica como da innovación, así 
como directivas.
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de traballo, nas últimas reunións incrementouse o número de 
homes que participan: Profesionais comprometidos e 
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En paralelo a este traballo interno, estase a traballar no eido 
da comunicación. Impulsouse a aparición en prensa de 
profesionais do sector, e o seu impacto foi notable.

Ademais, dende a Axencia Galega da Industria Forestal 
lanzouse unha liña de axudas específica para promover 
actuacións de formación e divulgación nas que as mulleres 
sexan protagonistas. 

Incidimos novamente na comunicación no convencemento 
de que coñecer exemplos de profesionais femininas axudará 
a mellorar a percepción social do sector, aloxándose de 
estereotipos que describen unha industria machista e 
masculina. 

A industria forestal-madeira é unha industria de vangarda na 
que o talento feminino participa activamente para posicionar 
o sector na bioeconomía. O futuro é de madeira.

Montserrat Rodríguez Ogea, Directora de Innovación da 
Axencia Galega da Industria Forestal

Estes exemplos seleccionáronse como recoñecemento ao 
seu bo facer, pero tamén na procura de roles nos que as 
novas xeracións se poidan ver reflexadas e por tanto atraídas 
pola industria forestal-madeira.

O seguinte paso no programa #ElasXeranSector foi a 
adhesión ao manifesto #DóndeEstánEllas promovido polo 
Parlamento Europeo. Deste xeito, a Axencia Galega da 
Industria Forestal comprométese a incluír poñentes 
femininas en todos os eventos e conferencias que organice.

Non se trata de que unha muller conduza o evento, senón 
que asuma un rol protagonista no mesmo. Con esta 
adhesión, a Axencia convertese na segunda entidade galega 
en asinar o manifesto, no que ata o momento só figuraba o 
COAG.

#ElasXeranSector tamén apoia a iniciativa “Mulleres 
protagonistas” impulsada pola Consellería de Economía, 
Empresa e Innovación. Neste caso, a proposta centrase nas 
mulleres que ocupan postos directivos para recoller as súas 
propostas e impulsalas no seu recorrido profesional.
Como calquera outra actividade, #ElasXeranSector viuse 
retardada pola pandemia, pero dende febreiro de 2021 as 
reunións comezaron a realizarse dun modo trimestral ata o 
de agora.

Estes encontros non teñen un enfoque feminista nin 
sindicalista. Son foros de debate sobre as temáticas de 
actualidade e sobre os ámbitos estratéxicos que posibilitarán 
o avance do sector.
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Galicia atesora unha grande variedade 
de paisaxes onde o ser humano 
conviviu cunha natureza agreste 
durante séculos. O 22% do seu territo-
rio ten algún nivel de protección, unha 
das porcentaxes máis altas de España. 
É unha rexión montañosa, cunha masa 
forestal que supera as 1,4 millóns de 
hectáreas.

Enxeñería Forestal Asefor S.L., consul-
tora forestal especializada en certifi-
cación, é titular do Grupo de Certifi-
cación Forestal FSC Alvariza, o grupo 
español con maior número de mem-
bros adheridos e o terceiro en superfi-
cie certificada. Coa certificación do 
Monte Veciñal en man común de 
Rogueira e Cabana en servizos do 

ecosistema conseguiu colocar o foco 
mediático nesta nova certificación de 
FSC; tamén nas posibilidades de xerar 
un positivo impacto ambiental e social 
noutros montes de Galicia e do resto 
de España.

O certificado obtido en 2019 da man 
de SCS Global Services permite a 
declaración de Servizos Ecosistémicos 
FSC™ ( Forest Stewardship Council™) 
por demostrar os impactos positivos 
das súas prácticas de xestión forestal 
en servizos do ecosistema. O monte 
certificado inclúe a Devesa da Roguei-
ra, un bosque de altísimo valor ecolóx-
ico en canto á súa biodiversidade e 
naturalidade.

Conservación das características dos 
bosques naturais

Unha devesa é un bosque antigo, con 
vexetación autóctona ben conservada. 
Este é a contorna que se pretende con-
servar para que a súa biodiversidade e 
beleza natural transmítanse ás futuras 
xeracións. O monte que ocupa a 
CMVMC Rogueira e Cabana tivo activi-
dade humana desde a antigüidade, 
manexo que interactuou no ecosistema 
en maior ou menor grao en función da 
accesibilidade e os usos. A mediados 
do século XX aínda existían áreas 
cultivadas e presenza de camiños 
que hoxe en día están en desuso 
debido ao abandono e a diminución 
en intensidade de certas actividades 

Galicia atesora unha grande variedade de paisaxes onde o ser humano conviviu cunha 
natureza agreste durante séculos. O 22% do seu territorio ten algún nivel de protección, 
unha das porcentaxes máis altas de España. É unha rexión montañosa, cunha masa forestal 
que supera as 1,4 millóns de hectáreas.

GALICIA SÚMASE Á 
CERTIFICACIÓN DOS SERVIZOS 
DO ECOSISTEMA

Doutra banda, os veciños comuneiros do monte Rogueira e 
Cabana son as persoas que viven e custodian devandito 
enclave, e é o obxectivo desta certificación apoialos para que 
poidan continuar coa custodia da fabulosa biodiversidade 
que tanto achega á sociedade e ao medio natural. Unha das 
accións propostas para a conservación da biodiversidade é 
promover a actividade tradicional do trasmocho.

Esta práctica forestal ten un impacto positivo na 
conservación de vellas árbores presentes no bosque, tanto 
en castiñeiro para froito como aproveitamento de leña para 
carbón coas quercíneas. Esta práctica axuda á conservación 
da biodiversidade tanto para as especies vexetais como para 
vertebrados e insectos.

Os métodos de verificación

Os métodos propostos baséanse en metodoloxías emprega-
das con éxito en distintos tipos de proxectos e por diferentes 
entidades:

��Indicador para medir a perturbación antropogénica na 
 paisaxe: densidade de estradas.

��Indicador para medir os cambios: nivel de perturbación.

��Indicador para medir a composición e a estrutura do 
 bosque na paisaxe: estrutura do bosque ou do ecosistema.

As fontes de información empregadas correspóndense coas 
obtidas polos equipos técnicos en cada momento e as 
proporcionadas polas distintas institucións e organizacións 
públicas como a Axencia Espacial Europea, Instituto de 
Estudos do Territorio (Xunta de Galicia), Instituto Xeográfico 
Nacional (Goberno de España), etc.

A metodoloxía para a análise de pistas, vías e estradas está 
baseada nunha metodoloxía de tipo paramétrico, sustentada 
na análise topolóxica de mapas de usos do chan.

As metodoloxías para o estudo e seguimento da estrutura 
dos bosques e a conservación da biodiversidade son metod-
oloxías sustentadas na análise LiDAR e baséanse en metod-
oloxías e estudos tanto españois como internacionais.

A metodoloxía utilizada é apropiada para a súa utilización no 
seguimento dos valores medidos. Ademais de ser indicadora 
de cambios na estrutura do bosque, perturbacións e 
densidades de vías, esta pode ser contrastada no campo 
mediante a elaboración de parcelas ou test. As metodoloxías 
foxen da subxectividade pois se basean en índices e métricas 
matemáticas, e por tanto para lugares e condicións similares 
os resultados deberían ser comparables.

como a mineira. Desde a segunda metade do século pasado 
ata a actualidade, o bosque volveu a recuperar terreo e pode 
apreciarse un aumento do arboledo.

O monte atopábase máis antropizado no pasado, pero grazas 
ao forte vínculo coa sustentabilidade dos usos tradicionais 
foi posible conservar os altos niveis de biodiversidade que 
existen na actualidade.

Con máis de 400 hectáreas dunha impresionante diversidade 
arbórea, é o espazo natural máis importante da Serra de Ou 
Courel e un dos máis importantes no noroeste peninsular.

Diversos estudos describen a existencia de ata 21 tipos 
diferentes de bosque nun mesmo enclave. A diferente altitude 
da montaña (800 a 1.500 metros) e as súas características 
xeolóxicas explican a distribución das diferentes formacións 
vexetais, así como endemismos propios.

Dentro das formacións boscosas aparece Betula pubescens, 
Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Fraxi-
nus excelsior, Quercus ilex, Querus petraea e robur. Tamén 
abundan especies acompañantes e secundarias como Prunus 
spinosa, Corylus abelá, Castanea sativa, Taxus baccata, Ilex 
aquifolium, Crataegus monogyna, ou Salix caprea.

Existe unha gran variedade de especies arbustivas e herbáce-
as compoñendo sotobosques ricos en diversidade: Viola rivin-
iana, Stellaria holostea, Ranunculus tuberosus, Poa nemoralis, 
Lilium martagon, Daphne laureola, Omphalodes nitida, Pterid-
ium aquilinum, Potentilla erecta. Vaccinium myrtillus, Daphne 
laureola.

Tamén hai un extenso grupo de plantas bulbosas como 
Galium odoratum, Polysticum seteferum ou Hedera hibernica.

Coidamos do que verdadeiramente importa

A certificación dos servizos do ecosistema en conservación 
da biodiversidade garante a adecuada conservación dos 
hábitats, promovendo o patrocinio de actuacións que axuden 
á conservación e mellora de condiciónelas da área certificada 
FSC.

Toda a sociedade é beneficiaria deste servizo do ecosiste-
ma. No momento no que vivimos, áreas con altísima biodi-
versidade deben ser protexidas e valoradas pola achega de 
naturalidade e conservación dos valores biolóxicos. A con-
servación de espazos forestais únicos para o coñecemento 
científico e o estudo é moi importante. Ao mesmo tempo, 
a protección de especies raras ou en perigo que alí habitan 
(entre elas grandes mamíferos como o oso pardo) abre un 
camiño á conservación e mantemento das poboacións.

Boas prácticas

CERTIFICACIÓN DA 
SUSTENTABILIDADE DA BIOMASA
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Galicia atesora unha grande variedade 
de paisaxes onde o ser humano 
conviviu cunha natureza agreste 
durante séculos. O 22% do seu territo-
rio ten algún nivel de protección, unha 
das porcentaxes máis altas de España. 
É unha rexión montañosa, cunha masa 
forestal que supera as 1,4 millóns de 
hectáreas.

Enxeñería Forestal Asefor S.L., consul-
tora forestal especializada en certifi-
cación, é titular do Grupo de Certifi-
cación Forestal FSC Alvariza, o grupo 
español con maior número de mem-
bros adheridos e o terceiro en superfi-
cie certificada. Coa certificación do 
Monte Veciñal en man común de 
Rogueira e Cabana en servizos do 

ecosistema conseguiu colocar o foco 
mediático nesta nova certificación de 
FSC; tamén nas posibilidades de xerar 
un positivo impacto ambiental e social 
noutros montes de Galicia e do resto 
de España.

O certificado obtido en 2019 da man 
de SCS Global Services permite a 
declaración de Servizos Ecosistémicos 
FSC™ ( Forest Stewardship Council™) 
por demostrar os impactos positivos 
das súas prácticas de xestión forestal 
en servizos do ecosistema. O monte 
certificado inclúe a Devesa da Roguei-
ra, un bosque de altísimo valor ecolóx-
ico en canto á súa biodiversidade e 
naturalidade.

Conservación das características dos 
bosques naturais

Unha devesa é un bosque antigo, con 
vexetación autóctona ben conservada. 
Este é a contorna que se pretende con-
servar para que a súa biodiversidade e 
beleza natural transmítanse ás futuras 
xeracións. O monte que ocupa a 
CMVMC Rogueira e Cabana tivo activi-
dade humana desde a antigüidade, 
manexo que interactuou no ecosistema 
en maior ou menor grao en función da 
accesibilidade e os usos. A mediados 
do século XX aínda existían áreas 
cultivadas e presenza de camiños 
que hoxe en día están en desuso 
debido ao abandono e a diminución 
en intensidade de certas actividades 

Doutra banda, os veciños comuneiros do monte Rogueira e 
Cabana son as persoas que viven e custodian devandito 
enclave, e é o obxectivo desta certificación apoialos para que 
poidan continuar coa custodia da fabulosa biodiversidade 
que tanto achega á sociedade e ao medio natural. Unha das 
accións propostas para a conservación da biodiversidade é 
promover a actividade tradicional do trasmocho.
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conservación de vellas árbores presentes no bosque, tanto 
en castiñeiro para froito como aproveitamento de leña para 
carbón coas quercíneas. Esta práctica axuda á conservación 
da biodiversidade tanto para as especies vexetais como para 
vertebrados e insectos.

Os métodos de verificación

Os métodos propostos baséanse en metodoloxías emprega-
das con éxito en distintos tipos de proxectos e por diferentes 
entidades:

��Indicador para medir a perturbación antropogénica na 
 paisaxe: densidade de estradas.

��Indicador para medir os cambios: nivel de perturbación.

��Indicador para medir a composición e a estrutura do 
 bosque na paisaxe: estrutura do bosque ou do ecosistema.

As fontes de información empregadas correspóndense coas 
obtidas polos equipos técnicos en cada momento e as 
proporcionadas polas distintas institucións e organizacións 
públicas como a Axencia Espacial Europea, Instituto de 
Estudos do Territorio (Xunta de Galicia), Instituto Xeográfico 
Nacional (Goberno de España), etc.

A metodoloxía para a análise de pistas, vías e estradas está 
baseada nunha metodoloxía de tipo paramétrico, sustentada 
na análise topolóxica de mapas de usos do chan.

As metodoloxías para o estudo e seguimento da estrutura 
dos bosques e a conservación da biodiversidade son metod-
oloxías sustentadas na análise LiDAR e baséanse en metod-
oloxías e estudos tanto españois como internacionais.

A metodoloxía utilizada é apropiada para a súa utilización no 
seguimento dos valores medidos. Ademais de ser indicadora 
de cambios na estrutura do bosque, perturbacións e 
densidades de vías, esta pode ser contrastada no campo 
mediante a elaboración de parcelas ou test. As metodoloxías 
foxen da subxectividade pois se basean en índices e métricas 
matemáticas, e por tanto para lugares e condicións similares 
os resultados deberían ser comparables.
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ata a actualidade, o bosque volveu a recuperar terreo e pode 
apreciarse un aumento do arboledo.
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foi posible conservar os altos niveis de biodiversidade que 
existen na actualidade.

Con máis de 400 hectáreas dunha impresionante diversidade 
arbórea, é o espazo natural máis importante da Serra de Ou 
Courel e un dos máis importantes no noroeste peninsular.

Diversos estudos describen a existencia de ata 21 tipos 
diferentes de bosque nun mesmo enclave. A diferente altitude 
da montaña (800 a 1.500 metros) e as súas características 
xeolóxicas explican a distribución das diferentes formacións 
vexetais, así como endemismos propios.

Dentro das formacións boscosas aparece Betula pubescens, 
Sorbus aucuparia, Fagus sylvatica, Quercus pyrenaica, Fraxi-
nus excelsior, Quercus ilex, Querus petraea e robur. Tamén 
abundan especies acompañantes e secundarias como Prunus 
spinosa, Corylus abelá, Castanea sativa, Taxus baccata, Ilex 
aquifolium, Crataegus monogyna, ou Salix caprea.

Existe unha gran variedade de especies arbustivas e herbáce-
as compoñendo sotobosques ricos en diversidade: Viola rivin-
iana, Stellaria holostea, Ranunculus tuberosus, Poa nemoralis, 
Lilium martagon, Daphne laureola, Omphalodes nitida, Pterid-
ium aquilinum, Potentilla erecta. Vaccinium myrtillus, Daphne 
laureola.

Tamén hai un extenso grupo de plantas bulbosas como 
Galium odoratum, Polysticum seteferum ou Hedera hibernica.

Coidamos do que verdadeiramente importa

A certificación dos servizos do ecosistema en conservación 
da biodiversidade garante a adecuada conservación dos 
hábitats, promovendo o patrocinio de actuacións que axuden 
á conservación e mellora de condiciónelas da área certificada 
FSC.

Toda a sociedade é beneficiaria deste servizo do ecosiste-
ma. No momento no que vivimos, áreas con altísima biodi-
versidade deben ser protexidas e valoradas pola achega de 
naturalidade e conservación dos valores biolóxicos. A con-
servación de espazos forestais únicos para o coñecemento 
científico e o estudo é moi importante. Ao mesmo tempo, 
a protección de especies raras ou en perigo que alí habitan 
(entre elas grandes mamíferos como o oso pardo) abre un 
camiño á conservación e mantemento das poboacións.
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Ofrecer solucións ao medio rural é a finalidade coa que xerminou no 2005 Consultoría Técnica 
Lubián, unha oficina técnica que abrangue un amplo abano de disciplinas entre as que destacan a 
elaboración de documentos da propiedade, a xestión de montes veciñais e a asistencia técnica en 

concellos en ámbitos como o catastral, medio ambiente, forestal ou topografía.

A IMPORTANCIA DO DESLINDE, 
PEZA CLAVE PARA ACCEDER AO REXISTRO 

DA PROPIEDADE

Situada no municipio pontevedrés 
de Poio, leva máis de quince anos 
comprometida con comunidades de 
montes, comunidades de usuarios de 
traídas de auga, empresas, concellos e 
particulares de toda a xeografía galega, 
dando resposta ás súas inquedanzas.

Non obstante, Consultoría Técnica 
Lubián centra a súa actividade na 
planificación de montes veciñais 
mediante a elaboración de Proxectos 
de Ordenación de Montes, sendo 
unha empresa experta no deslinde 
grazas a un equipo multidisciplinar 
con experiencia no ramo. Por outra 
banda, conscientes da importancia 
que están adquirindo na actualidade 
os proxectos de pegada do carbono, 
ofrece asesoramento ás comunidades 
de montes para así poñer no mercado 
o CO2 dos seus montes.

Cabe sinalar que unha das notas 
características do agro galego é a 
complexidade da súa explotación 
dado o carácter minifundista da súa 

propiedade, polo que é imprescindible 
dotar ás persoas dunha documentación 
de propiedade acorde cos tempos que 
corren que lles garanta unha seguridade 
xurídica dentro deste ámbito tan 
fragmentado.

Un dos ámbitos máis característicos son 
os montes veciñais, nos que se precisa 
a realización de trámites encamiñados 
a un correcto desenvolvemento 
tanto da xestión administrativa da 
comunidade de montes, como poden 
ser a organización de asembleas, os 
trámites coa Administración, solicitudes 
de subvencións ou xestións técnicas 
como a elaboración de proxectos de 
forestación ou tratamentos silvícolas.

É de especial relevancia que exista, 
nos montes veciñais, un deslinde 
de calidade encamiñado á correcta 
actualización da cartografía catastral 
que permita acceder ao rexistro da 
propiedade creando a seguridade 
xurídica necesaria para evitar a 
usurpación da propiedade veciñal ou 
posibles litixios.

Ademais, dentro do novo sistema de coordinación entre o 
Catastro, o Rexistro da Propiedade e a realidade física e 
xurídica extrarrexistral, un notario pode intervir en distintos 
momentos axudando a identificar os bens inmobles obxecto 
do deslinde, emendando as discrepancias na descrición 
catastral ou na rexistral, polo tanto, remitindo ao Catastro 
todos os datos que se precisen do documento público unha 
vez estea autorizado.

Como vemos, todos os trámites específicos do deslinde 
en relación con Rexistro da Propiedade son complexos e 
precisan dun persoal cualificado que poida avanzar nos 
proxectos con éxito. Ademais, a axenda da Consultoría 
Técnica Lubián inclúe tarefas como actualizacións ou 
proxectos para as comunidades de usuarios de traídas de 
augas.

Este tipo de proxectos poden formar parte de Augas de 
Galicia, é dicir, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 
da Xunta de Galicia, ou das diferentes confederacións que 
así o requiran, aínda que non hai que esquecer as xestións 
cos pequenos propietarios como poden ser as altas de pozos 
de rega ou de abastecemento de auga. Todo este tipo de 
servizos teñen cabida nos labores da consultoría.

Por último, cabe salientar a ampla oferta de servizos que 
ofrece Consultoría Técnica Lubián engadindo o ámbito 
municipal. Entre os cometidos neste eido, están a asistencia 
técnica en concellos, onde se desenvolven tarefas de atención 
ao público para unha correcta actualización catastral ou 
traballos vinculados coa Lei de Incendios nas Redes de 
Xestión de Biomasa na contorna dos núcleos rurais, tanto a 
nivel técnico como informativo.

Como vemos, a experiencia de Consultoría Técnica Lubián 
en aspectos relacionados no eido catastral, medio ambiente, 
forestal ou topografía é moi importante para aportar servizos 
de alta calidade.

Isto sobre todo despois da aprobación da Lei 43/2003, de 
32 de novembro, de Montes, que substituíu á antiga Lei 
776/1957, despois de case medio século de vixencia, facendo 
que na nova lexislación se recolla unha nova realidade 
económica, social e no medio ambiente. Esta Lei establece o 
ordenamento xurídico para a protección e conservación do 
monte de acordo co principio de desenvolvemento sostible.

Neste sentido, o deslinde adoita a realizarse por causa de 
herdanzas, para así evitar intrusións ou para investigar 
os límites dun terreo confuso. No caso de construción de 
vivendas, o deslinde permite coñecer en que zonas se pode 
actuar, que pertence ao terreo e que é parte pública, ademais 
de coñecer as características do terreo.

Por iso, débese ter todo presente á hora de edificar, xa que 
podemos atoparnos coa problemática de que a superficie 
real do terreo non coincida coa que aparece no Catastro. 
Non obstante, hai veces que a superficie que consta na 
escritura da vivenda que hai no Rexistro da Propiedade pode 
non coincidir coa do catastro e real. Isto débese a que cada 
organismo emprega xeitos distintos para describir un terreo, 
pero pode supoñer un problema cando non hai coincidencias, 
coa consecuencia da non concesión de licencias para edificar.

O modo máis efectivo para solucionar este tipo de problemas 
é que un enxeñeiro técnico en topografía realice un deslinde 
topográfico, servizo que pode ofrecer Consultoría Técnica 
Lubián.

A precisión das medicións que vai realizar o enxeñeiro técnico 
no seu traballo no ámbito topográfico do deslinde e a súa 
posta por escrito nun plano detallado da ou das parcelas en 
cuestión, emitindo un informe técnico, garante que se poidan 
evitar problemas coas licencias e, polo tanto, que non haxa 
demoras á hora de iniciar una obra.

Boas prácticas
O DESLINDE
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Situada no municipio pontevedrés 
de Poio, leva máis de quince anos 
comprometida con comunidades de 
montes, comunidades de usuarios de 
traídas de auga, empresas, concellos e 
particulares de toda a xeografía galega, 
dando resposta ás súas inquedanzas.

Non obstante, Consultoría Técnica 
Lubián centra a súa actividade na 
planificación de montes veciñais 
mediante a elaboración de Proxectos 
de Ordenación de Montes, sendo 
unha empresa experta no deslinde 
grazas a un equipo multidisciplinar 
con experiencia no ramo. Por outra 
banda, conscientes da importancia 
que están adquirindo na actualidade 
os proxectos de pegada do carbono, 
ofrece asesoramento ás comunidades 
de montes para así poñer no mercado 
o CO2 dos seus montes.

Cabe sinalar que unha das notas 
características do agro galego é a 
complexidade da súa explotación 
dado o carácter minifundista da súa 

propiedade, polo que é imprescindible 
dotar ás persoas dunha documentación 
de propiedade acorde cos tempos que 
corren que lles garanta unha seguridade 
xurídica dentro deste ámbito tan 
fragmentado.

Un dos ámbitos máis característicos son 
os montes veciñais, nos que se precisa 
a realización de trámites encamiñados 
a un correcto desenvolvemento 
tanto da xestión administrativa da 
comunidade de montes, como poden 
ser a organización de asembleas, os 
trámites coa Administración, solicitudes 
de subvencións ou xestións técnicas 
como a elaboración de proxectos de 
forestación ou tratamentos silvícolas.

É de especial relevancia que exista, 
nos montes veciñais, un deslinde 
de calidade encamiñado á correcta 
actualización da cartografía catastral 
que permita acceder ao rexistro da 
propiedade creando a seguridade 
xurídica necesaria para evitar a 
usurpación da propiedade veciñal ou 
posibles litixios.

-
-

Ademais, dentro do novo sistema de coordinación entre o 
Catastro, o Rexistro da Propiedade e a realidade física e 
xurídica extrarrexistral, un notario pode intervir en distintos 
momentos axudando a identificar os bens inmobles obxecto 
do deslinde, emendando as discrepancias na descrición 
catastral ou na rexistral, polo tanto, remitindo ao Catastro 
todos os datos que se precisen do documento público unha 
vez estea autorizado.

Como vemos, todos os trámites específicos do deslinde 
en relación con Rexistro da Propiedade son complexos e 
precisan dun persoal cualificado que poida avanzar nos 
proxectos con éxito. Ademais, a axenda da Consultoría 
Técnica Lubián inclúe tarefas como actualizacións ou 
proxectos para as comunidades de usuarios de traídas de 
augas.

Este tipo de proxectos poden formar parte de Augas de 
Galicia, é dicir, da Consellería de Infraestruturas e Mobilidade 
da Xunta de Galicia, ou das diferentes confederacións que 
así o requiran, aínda que non hai que esquecer as xestións 
cos pequenos propietarios como poden ser as altas de pozos 
de rega ou de abastecemento de auga. Todo este tipo de 
servizos teñen cabida nos labores da consultoría.

Por último, cabe salientar a ampla oferta de servizos que 
ofrece Consultoría Técnica Lubián engadindo o ámbito 
municipal. Entre os cometidos neste eido, están a asistencia 
técnica en concellos, onde se desenvolven tarefas de atención 
ao público para unha correcta actualización catastral ou 
traballos vinculados coa Lei de Incendios nas Redes de 
Xestión de Biomasa na contorna dos núcleos rurais, tanto a 
nivel técnico como informativo.

Como vemos, a experiencia de Consultoría Técnica Lubián 
en aspectos relacionados no eido catastral, medio ambiente, 
forestal ou topografía é moi importante para aportar servizos 
de alta calidade.

Isto sobre todo despois da aprobación da Lei 43/2003, de 
32 de novembro, de Montes, que substituíu á antiga Lei 
776/1957, despois de case medio século de vixencia, facendo 
que na nova lexislación se recolla unha nova realidade 
económica, social e no medio ambiente. Esta Lei establece o 
ordenamento xurídico para a protección e conservación do 
monte de acordo co principio de desenvolvemento sostible.

Neste sentido, o deslinde adoita a realizarse por causa de 
herdanzas, para así evitar intrusións ou para investigar 
os límites dun terreo confuso. No caso de construción de 
vivendas, o deslinde permite coñecer en que zonas se pode 
actuar, que pertence ao terreo e que é parte pública, ademais 
de coñecer as características do terreo.

Por iso, débese ter todo presente á hora de edificar, xa que 
podemos atoparnos coa problemática de que a superficie 
real do terreo non coincida coa que aparece no Catastro. 
Non obstante, hai veces que a superficie que consta na 
escritura da vivenda que hai no Rexistro da Propiedade pode 
non coincidir coa do catastro e real. Isto débese a que cada 
organismo emprega xeitos distintos para describir un terreo, 
pero pode supoñer un problema cando non hai coincidencias, 
coa consecuencia da non concesión de licencias para edificar.

O modo máis efectivo para solucionar este tipo de problemas 
é que un enxeñeiro técnico en topografía realice un deslinde 
topográfico, servizo que pode ofrecer Consultoría Técnica 
Lubián.

A precisión das medicións que vai realizar o enxeñeiro técnico 
no seu traballo no ámbito topográfico do deslinde e a súa 
posta por escrito nun plano detallado da ou das parcelas en 
cuestión, emitindo un informe técnico, garante que se poidan 
evitar problemas coas licencias e, polo tanto, que non haxa 
demoras á hora de iniciar una obra.



Páxina  35

MÁIS DO 91% 
DOS PROPIETARIOS 
FORESTAIS CONSIDERA 
QUE CERTIFICARSE É 
BENEFICIOSO NA SÚA 
ACTIVIDADE -

-

En 2019, Asefor fixo público un 
informe de análise mediante enquisas, 
co obxectivo de coñecer as claves da 
relación entre propietarios forestais 
coas súas propiedades no territorio 
galego, que tiña comezado un ano 
antes. Este traballo centrábase na 
obtención de información para incor-
porar coñecemento sobre dinámicas 
socioeconómicas e ambientais que in-
terveñen na xestión forestal en Galicia, 
coa fin de atopar datos que axuden 
elaborar políticas acordes cos retos 
globais antes indicados, e adoptar 
solucións a problemas concretos; usos, 
abandono, conservación, minifundio, 
relevo xeracional, mercados, etc.

Logo dunha serie de melloras na estru-
tura da preguntas, continuaron a facer 
este análise cada vez que tramitan 
unha alta en certificación forestal no 
Grupo Alvariza. Un ano máis, proceden 
a mostrar os resultados estatísticos 
elaborados xunto coa empresa 
biotecnolóxica Biostatech, das miles 
de enquisas realizadas.

Deste xeito, séguese coa estratexia de 
extensión forestal, divulgación e posta 
en valor do coñecemento adquirido por 
Asefor, buscando un impacto positivo 
no territorio. Debido a que 2020 foi moi 
especial a causa do Covid-19, crese 
que a enquisa 19/20 adquire un valor 
singular. A enquisa está integrada na 
plataforma dixital de Asefor, o que 
garante a comprobación das respostas 
en aspectos como modelo silvícola, 
valores da explotación forestal, etc.

Estrutura da enquisa a membros 
do Grupo Alvariza de Certificación 
Forestal

A enquisa abórdase en dous bloques. 
Análise descritiva, na que se utilizan 
mapas de posición xeográfica e unha 
análise exploratoria, na que se descri-
ben en histogramas ou sectores outro 
tipo de aspectos.

No primeiro bloque, establécense 
preguntas sobre nivel de estudos, a 
facilidade de uso de Bikenta, o grao de 
coñecemento dos selos FSC e PEFC, 
a influencia do eucalipto no monte, a 
orixe dos incendios forestais, se no 
futuro plantarase algunha especie 
de piñeiro, a relación coa solicitude 
(propietario/xestor), se estaría disposto 
a alugar as propiedades e se hai relevo 
familiar.

Nesta primeira tanda de preguntas, 
as respostas de cada enquisa están 
rexistradas en función da localización 
das parcelas que ten cada propietario, 
grazas a que todo o sistema de datos 
se atopa nun entorno xeo-referencia-
do. Estas preguntas móstranse a nivel 
comarca.

Por outra banda, no bloque 2 o 
obxectivo é realizar unha análise 
descritiva das enquisas realizadas, 
coas seguintes preguntas: xénero, pro-
fesión, sector, zona de residencia, de-
scendencia, realización de traballos nas 
parcelas, contratación de empresas, 
cantas propiedades ten, extensión total 
das propiedades, uso das propiedades, 
e preguntas sobre a certificación e 
sobre se Bikenta o axuda coa xestión.

Unha mostra que abrangue 1524 
enquisas

A mostra está composta polos 
xestores forestais (maioritariamente 
propietarios) visitados durante as 
tramitacións das altas do Grupo 
Alvariza, os cales accederon a cubrir 
a enquisa a petición do persoal de 
Asefor. A maioría das persoas que 
participaron na enquisa realizaron 
algunha venda de madeira entre os 
anos 2019 e 2020, toda ela certificada 
en xestión forestal sustentable.

As enquisas tidas en conta son as máis 
actualizadas, levadas a cabo entre 
agosto do ano 2019 e novembro do 
ano año 2020. Hai un total de 1524 
enquisas completadas. Os mapas e 
táboas que se atopan no informe final 
de Bikenta foron realizados a nivel 
parcela e non a nivel enquisa, é dicir, 
para a clasificación por comarcas 
ou provincias tomouse a parcela (n 
número de parcelas por enquisa) como 
a unidade a hora de mirar a localización 
xeográfica.

É frecuente que un propietario 
(unha enquisa) teña máis de unha 
propiedade para tramitar a alta en Al-
variza, e nestes casos realízase unha 
enquisa pero cada parcela suma 1 ao 
tamaño da mostra. Isto provoca que 
non coincidan o número de enquisas 
no desagregado por provincias e/ou 
comarcas.

Coñecendo o perfil dos membros do 
Grupo Alvariza

O 51,56% dos membros teñen estudos 
primarios, aínda que consideran que 
Bikenta é doado de usar, cun 73% 
de respostas afirmativas. Bikenta é o 
aplicativo de xestión forestal gratuíto 
onde acceden os propietarios forestais, 
e proporcionase acceso ao Membro de 
Alvariza logo de completar unha solici-
tude. Neste momento realízase unha 
formación sobre o seu uso e servizos 
que ofrece.

Cunha proporción similar, tres cuartas 
partes da poboación que realizou a 
enquisa non coñecía as certificacións 
FSC e PEFC. Ante a percepción por 
parte do propietario forestal sobre a 
influencia do eucalipto no monte, hai 
de xeito maioritario respostas positivas 
(68,1%). Nas provincias e comarcas 
existe unha certa polaridade espacial 
das respostas, que pode ser debida 
diversos factores, como a profesional-
ización dos propietarios, incendios 
forestais, uso da superficie forestal, 
etc. Apréciase que na metade norte de 
Galicia a percepción dos propietarios 
sobre o eucalipto é máis positiva que 
no sur.

Segue a tendencia a repoboar con 
especies diferentes ao piñeiro cun 
58,41% das respostas totais. Apré-
ciase, igualmente, unha distribución 
espacial que indica un maior uso das 
coníferas maior na zona central de 
Galicia.

As respostas sobre se estarían dispos-
tos a alugar as propiedades indica, 
cun 74%, que non. As provincias de 
Pontevedra e Ourense están máis 
predispostas a alugar e constátase un 
maior peso en continuar coa xestión 
directa nas propiedades particulares 
forestais en Lugo e Coruña norte. 

Un 75,1% das persoas din realizar 
rozas nas súas parcelas ou montes. 
Esta cuestión trata de analizar o grao 
de participación directa na xestión 
forestal por parte dos propietarios. 
Neste caso, tense en conta tanto o 
traballo por medios propios como 
contratados para tales fins porque non 
queda o suficientemente especificado 
na formulación da pregunta.

Moi preto do 100% aseguran 
que os servizos contratados máis 
frecuentes son rozas e plantacións 
para actividades relacionadas coa 
xestión forestal e unha grande maioría 
(91,5%) considera, logo da formación 
por parte dos técnicos de Asefor que 
a certificación é beneficiosa na súa 
actividade.

Estudos
CERTIFICACIÓN
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En 2019, Asefor fixo público un 
informe de análise mediante enquisas, 
co obxectivo de coñecer as claves da 
relación entre propietarios forestais 
coas súas propiedades no territorio 
galego, que tiña comezado un ano 
antes. Este traballo centrábase na 
obtención de información para incor-
porar coñecemento sobre dinámicas 
socioeconómicas e ambientais que in-
terveñen na xestión forestal en Galicia, 
coa fin de atopar datos que axuden 
elaborar políticas acordes cos retos 
globais antes indicados, e adoptar 
solucións a problemas concretos; usos, 
abandono, conservación, minifundio, 
relevo xeracional, mercados, etc.

Logo dunha serie de melloras na estru-
tura da preguntas, continuaron a facer 
este análise cada vez que tramitan 
unha alta en certificación forestal no 
Grupo Alvariza. Un ano máis, proceden 
a mostrar os resultados estatísticos 
elaborados xunto coa empresa 
biotecnolóxica Biostatech, das miles 
de enquisas realizadas.

Deste xeito, séguese coa estratexia de 
extensión forestal, divulgación e posta 
en valor do coñecemento adquirido por 
Asefor, buscando un impacto positivo 
no territorio. Debido a que 2020 foi moi 
especial a causa do Covid-19, crese 
que a enquisa 19/20 adquire un valor 
singular. A enquisa está integrada na 
plataforma dixital de Asefor, o que 
garante a comprobación das respostas 
en aspectos como modelo silvícola, 
valores da explotación forestal, etc.

Estrutura da enquisa a membros 
do Grupo Alvariza de Certificación 
Forestal

A enquisa abórdase en dous bloques. 
Análise descritiva, na que se utilizan 
mapas de posición xeográfica e unha 
análise exploratoria, na que se descri-
ben en histogramas ou sectores outro 
tipo de aspectos.

No primeiro bloque, establécense 
preguntas sobre nivel de estudos, a 
facilidade de uso de Bikenta, o grao de 
coñecemento dos selos FSC e PEFC, 
a influencia do eucalipto no monte, a 
orixe dos incendios forestais, se no 
futuro plantarase algunha especie 
de piñeiro, a relación coa solicitude 
(propietario/xestor), se estaría disposto 
a alugar as propiedades e se hai relevo 
familiar.

Nesta primeira tanda de preguntas, 
as respostas de cada enquisa están 
rexistradas en función da localización 
das parcelas que ten cada propietario, 
grazas a que todo o sistema de datos 
se atopa nun entorno xeo-referencia-
do. Estas preguntas móstranse a nivel 
comarca.

Por outra banda, no bloque 2 o 
obxectivo é realizar unha análise 
descritiva das enquisas realizadas, 
coas seguintes preguntas: xénero, pro-
fesión, sector, zona de residencia, de-
scendencia, realización de traballos nas 
parcelas, contratación de empresas, 
cantas propiedades ten, extensión total 
das propiedades, uso das propiedades, 
e preguntas sobre a certificación e 
sobre se Bikenta o axuda coa xestión.

Unha mostra que abrangue 1524 
enquisas

A mostra está composta polos 
xestores forestais (maioritariamente 
propietarios) visitados durante as 
tramitacións das altas do Grupo 
Alvariza, os cales accederon a cubrir 
a enquisa a petición do persoal de 
Asefor. A maioría das persoas que 
participaron na enquisa realizaron 
algunha venda de madeira entre os 
anos 2019 e 2020, toda ela certificada 
en xestión forestal sustentable.

As enquisas tidas en conta son as máis 
actualizadas, levadas a cabo entre 
agosto do ano 2019 e novembro do 
ano año 2020. Hai un total de 1524 
enquisas completadas. Os mapas e 
táboas que se atopan no informe final 
de Bikenta foron realizados a nivel 
parcela e non a nivel enquisa, é dicir, 
para a clasificación por comarcas 
ou provincias tomouse a parcela (n 
número de parcelas por enquisa) como 
a unidade a hora de mirar a localización 
xeográfica.

É frecuente que un propietario 
(unha enquisa) teña máis de unha 
propiedade para tramitar a alta en Al-
variza, e nestes casos realízase unha 
enquisa pero cada parcela suma 1 ao 
tamaño da mostra. Isto provoca que 
non coincidan o número de enquisas 
no desagregado por provincias e/ou 
comarcas.

Coñecendo o perfil dos membros do 
Grupo Alvariza

O 51,56% dos membros teñen estudos 
primarios, aínda que consideran que 
Bikenta é doado de usar, cun 73% 
de respostas afirmativas. Bikenta é o 
aplicativo de xestión forestal gratuíto 
onde acceden os propietarios forestais, 
e proporcionase acceso ao Membro de 
Alvariza logo de completar unha solici-
tude. Neste momento realízase unha 
formación sobre o seu uso e servizos 
que ofrece.

Cunha proporción similar, tres cuartas 
partes da poboación que realizou a 
enquisa non coñecía as certificacións 
FSC e PEFC. Ante a percepción por 
parte do propietario forestal sobre a 
influencia do eucalipto no monte, hai 
de xeito maioritario respostas positivas 
(68,1%). Nas provincias e comarcas 
existe unha certa polaridade espacial 
das respostas, que pode ser debida 
diversos factores, como a profesional-
ización dos propietarios, incendios 
forestais, uso da superficie forestal, 
etc. Apréciase que na metade norte de 
Galicia a percepción dos propietarios 
sobre o eucalipto é máis positiva que 
no sur.

Segue a tendencia a repoboar con 
especies diferentes ao piñeiro cun 
58,41% das respostas totais. Apré-
ciase, igualmente, unha distribución 
espacial que indica un maior uso das 
coníferas maior na zona central de 
Galicia.

As respostas sobre se estarían dispos-
tos a alugar as propiedades indica, 
cun 74%, que non. As provincias de 
Pontevedra e Ourense están máis 
predispostas a alugar e constátase un 
maior peso en continuar coa xestión 
directa nas propiedades particulares 
forestais en Lugo e Coruña norte. 

Un 75,1% das persoas din realizar 
rozas nas súas parcelas ou montes. 
Esta cuestión trata de analizar o grao 
de participación directa na xestión 
forestal por parte dos propietarios. 
Neste caso, tense en conta tanto o 
traballo por medios propios como 
contratados para tales fins porque non 
queda o suficientemente especificado 
na formulación da pregunta.

Moi preto do 100% aseguran 
que os servizos contratados máis 
frecuentes son rozas e plantacións 
para actividades relacionadas coa 
xestión forestal e unha grande maioría 
(91,5%) considera, logo da formación 
por parte dos técnicos de Asefor que 
a certificación é beneficiosa na súa 
actividade.
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O sistema de certificación forestal PEFC, o Programa para o Recoñecemento de Certificación Forestal (PEFC - 
Programme for the Endorsement of Forest Certification) cumpre rigorosos criterios de sustentabilidade 

ambiental, social e económica.

 PEFC, CERTIFICANDO A XESTIÓN 
FORESTAL SOSTIBLE DOS MONTES 

PARA MITIGAR O CAMBIO 
CLIMÁTICO

PEFC é unha organización global sen 
ánimo de lucro formada por países 
que crean unha alianza mundial para 
promover a xestión forestal sostible. 
Cunha perspectiva local e a través da 
certificación dos bosques, dos seus 
produtos e do seu proceso de transfor-
mación, o sistema PEFC, asegura 
a conservación e o aproveitamento 
sostible das masas forestais e a súa 
biodiversidade e a protección dos 
servizos ecosistémicos e considérase 
como unha opción para os pequenos 
propietarios forestales.

Así mesmo, contribúe ao desenvolve-
mento rural preservando as funcións 
ambientais e sociais e, todo iso, 
baixo criterios de sustentabilidade 
recoñecidos e consensuados a nivel 
internacional.

Máis de 330 millóns de hectáreas 
de bosque están certificadas baixo o 
Sistema PEFC no mundo abastecendo 
a preto de 23.000 empresas certifica-
das en Cadea de Custodia PEFC e 
posicionándose, así, como líder global 
en dispoñibilidade de produtos con 
orixe sostible.

Certificar e xestionar de maneira 
sostible significa comprometerse cos 
valores naturais dos bosques, a pro-
tección dos seus recursos, o aproveita-
mento responsable, o benestar social e 
a sustentabilidade en toda a cadea de 
valor para asegurar unha trazabilidade 
desde o bosque ata o consumidor final.

PEFC dá resposta a estas necesidades 
de protección e aproveitamento 
responsable dos montes mediante 
a certificación de Xestión Forestal 
Sostible e Cadea de Custodia co 
cumprimento de rigorosos criterios 
e indicadores tanto propios, como 
establecidos por normativas nacionais 
e internacionais.

No noso país, o Sistema Español de 
Certificación Forestal PEFC baséase 
na Norma nacional UNE 162.002 de 
Criterios e indicadores Xestión Forestal 
Sostible e cumpre, ademais, os 8 prin-
cipios fundamentais da Organización 
internacional do Traballo, respectados 
en todos os elos da cadea de valor dos 
produtos forestais. Para avalar as boas 
prácticas, realízanse auditorías anuais 
por unha terceira parte independente, 

xerando así confianza no selo de 
certificación e transparencia.

En España, certificáronse xa 
2.506.989 hectáreas baixo o Sistema 
PEFC grazas ao compromiso de 
46.958 selvicultores, propietarios e 
xestores forestais que optaron por 
xestionar os seus montes de forma 
responsable. 1.624 empresas confían 
na certificación de Cadea de Custodia 
PEFC e conseguen así, prover de pro-
dutos forestais con orixe sostible a un 
mercado cada vez máis concienciado 
coa sustentabilidade e a trazabilidade 
dos produtos naturais e renovables.

A nivel autonómico, Galicia rexistra o 
maior crecemento anual de montes 
adheridos ao sistema de certificación 
forestal PEFC. En 2020, o 60% do 
crecemento neto da superficie certifi-
cada PEFC atopábase nos montes 
galegos. A día de hoxe, Galicia conta 
con 281.773 hectáreas de monte 
certificado, das cales máis do 90% 
son de propiedade privada, o que 
reflicte a tradición e o compromiso dos 
propietarios e selvicultores galegos 
por coidar os bosques.

A comunidade autónoma de Galicia reparte as hectáreas 
certificadas PEFC entre as súas provincias de maneira similar, 
sendo Ourense a de maior extensión (77.439 ha), seguida 
de Lugo (76.165 ha), da Coruña (63.323 ha) e, por último, de 
Pontevedra (46.825).

En canto á distribución de masas forestais certificadas desta 
comunidade, predominan os eucaliptales abarcando o 47%, 
os piñeirais o 29%, e o restante 24% son masas de frondosas, 
vexetación de ribeira e pastos. 

No marco das políticas europeas e os fondos de recuperación 
Next Generation EU, a xestión forestal sostible xoga un 
papel esencial como ferramenta para a mitigación do cambio 
climático, polo que apoiar e impulsar a certificación forestal, 
será clave no desenvolvemento sostible e a bioeconomía, 
axudando tamén aos pequenos produtores e empresas a mel-
lorar a súa situación e as súas oportunidades nos mercados e, 
con todo iso, progresar cara á recuperación verde.

Detrás desta superficie hai máis de 35.500 propietarios 
públicos e privados que se involucran na xestión forestal 
sostible e activa, e traballan por poñer en valor os bosques e 
a súa resiliencia.

Cabe subliñar que, para iso, hai un total de 14 entidades 
solicitantes da certificación PEFC que operan en Galicia: 
1 entidade rexional, 2 entidades individuais e o resto con 
modalidade de grupo. As modalidades rexional e de grupo 
destacan por facer accesible a certificación forestal PEFC 
aos todos selvicultores.

Dentro da propia web de PEFC España, pódese facer unha 
procura no seu buscador, xa que ten bases de datos comple-
tas para garantir un acceso doado á información relevante 
sobre titulares dos certificados, usuarios de logotipos e 
etiquetas, produtos certificados, organismos de certificación 
acreditados e esquemas de certificación nacionais avalados 
polo propio PEFC.

Ademais, cabe salientar que a certificación da cadea de cus-
todia FEFC está dispoñible para todas as empresas que fab-
rican, procesan, comercializan ou venden produtos forestais, 
proporcionando unha garantía verificada e independente 
de que os produtos coa etiqueta PEFC conteñen material 
forestal certificado procedente de bosques xestionados de 
forma sostible.

Por outra banda, permite demostrar aos clientes das difer-
entes empresas a procedencia legal e sostible dos produtos 
forestais e proporciona unha variedade de vantaxes que 
axudan ao medio ambiente, ás persoas e aos negocios como 
o acceso a novos mercados e o cumprimento da lexislación.

PEFC é o sistema de certificación forestal máis implantado a 
nivel internacional. Como organización non gobernamental 
sen ánimo de lucro, traballa para asegurar unha sustentabili-
dade forestal con perspectiva local que xere beneficios para 
todos, polo que anima a todos os usuarios a que busquen 
a etiqueta PEFC nos produtos forestais, un dos xeitos máis 
doados de axudar a protexer os bosques.

A etiqueta PEFC garante que o material forestal do produto 
provén dun bosque certificado PEFC que se xestiona de 
acordo con todos os requisitos ambientais, sociais e económ-
icos máis estritos. Un bosque que se vai conservar para as 
futuras xeracións.

EstudosCERTIFICACIÓN
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PEFC é unha organización global sen 
ánimo de lucro formada por países 
que crean unha alianza mundial para 
promover a xestión forestal sostible. 
Cunha perspectiva local e a través da 
certificación dos bosques, dos seus 
produtos e do seu proceso de transfor-
mación, o sistema PEFC, asegura 
a conservación e o aproveitamento 
sostible das masas forestais e a súa 
biodiversidade e a protección dos 
servizos ecosistémicos e considérase 
como unha opción para os pequenos 
propietarios forestales.

Así mesmo, contribúe ao desenvolve-
mento rural preservando as funcións 
ambientais e sociais e, todo iso, 
baixo criterios de sustentabilidade 
recoñecidos e consensuados a nivel 
internacional.

Máis de 330 millóns de hectáreas 
de bosque están certificadas baixo o 
Sistema PEFC no mundo abastecendo 
a preto de 23.000 empresas certifica-
das en Cadea de Custodia PEFC e 
posicionándose, así, como líder global 
en dispoñibilidade de produtos con 
orixe sostible.

Certificar e xestionar de maneira 
sostible significa comprometerse cos 
valores naturais dos bosques, a pro-
tección dos seus recursos, o aproveita-
mento responsable, o benestar social e 
a sustentabilidade en toda a cadea de 
valor para asegurar unha trazabilidade 
desde o bosque ata o consumidor final.

PEFC dá resposta a estas necesidades 
de protección e aproveitamento 
responsable dos montes mediante 
a certificación de Xestión Forestal 
Sostible e Cadea de Custodia co 
cumprimento de rigorosos criterios 
e indicadores tanto propios, como 
establecidos por normativas nacionais 
e internacionais.

No noso país, o Sistema Español de 
Certificación Forestal PEFC baséase 
na Norma nacional UNE 162.002 de 
Criterios e indicadores Xestión Forestal 
Sostible e cumpre, ademais, os 8 prin-
cipios fundamentais da Organización 
internacional do Traballo, respectados 
en todos os elos da cadea de valor dos 
produtos forestais. Para avalar as boas 
prácticas, realízanse auditorías anuais 
por unha terceira parte independente, 

xerando así confianza no selo de 
certificación e transparencia.

En España, certificáronse xa 
2.506.989 hectáreas baixo o Sistema 
PEFC grazas ao compromiso de 
46.958 selvicultores, propietarios e 
xestores forestais que optaron por 
xestionar os seus montes de forma 
responsable. 1.624 empresas confían 
na certificación de Cadea de Custodia 
PEFC e conseguen así, prover de pro-
dutos forestais con orixe sostible a un 
mercado cada vez máis concienciado 
coa sustentabilidade e a trazabilidade 
dos produtos naturais e renovables.

A nivel autonómico, Galicia rexistra o 
maior crecemento anual de montes 
adheridos ao sistema de certificación 
forestal PEFC. En 2020, o 60% do 
crecemento neto da superficie certifi-
cada PEFC atopábase nos montes 
galegos. A día de hoxe, Galicia conta 
con 281.773 hectáreas de monte 
certificado, das cales máis do 90% 
son de propiedade privada, o que 
reflicte a tradición e o compromiso dos 
propietarios e selvicultores galegos 
por coidar os bosques.

A comunidade autónoma de Galicia reparte as hectáreas 
certificadas PEFC entre as súas provincias de maneira similar, 
sendo Ourense a de maior extensión (77.439 ha), seguida 
de Lugo (76.165 ha), da Coruña (63.323 ha) e, por último, de 
Pontevedra (46.825).

En canto á distribución de masas forestais certificadas desta 
comunidade, predominan os eucaliptales abarcando o 47%, 
os piñeirais o 29%, e o restante 24% son masas de frondosas, 
vexetación de ribeira e pastos. 

No marco das políticas europeas e os fondos de recuperación 
Next Generation EU, a xestión forestal sostible xoga un 
papel esencial como ferramenta para a mitigación do cambio 
climático, polo que apoiar e impulsar a certificación forestal, 
será clave no desenvolvemento sostible e a bioeconomía, 
axudando tamén aos pequenos produtores e empresas a mel-
lorar a súa situación e as súas oportunidades nos mercados e, 
con todo iso, progresar cara á recuperación verde.

Detrás desta superficie hai máis de 35.500 propietarios 
públicos e privados que se involucran na xestión forestal 
sostible e activa, e traballan por poñer en valor os bosques e 
a súa resiliencia.

Cabe subliñar que, para iso, hai un total de 14 entidades 
solicitantes da certificación PEFC que operan en Galicia: 
1 entidade rexional, 2 entidades individuais e o resto con 
modalidade de grupo. As modalidades rexional e de grupo 
destacan por facer accesible a certificación forestal PEFC 
aos todos selvicultores.

Dentro da propia web de PEFC España, pódese facer unha 
procura no seu buscador, xa que ten bases de datos comple-
tas para garantir un acceso doado á información relevante 
sobre titulares dos certificados, usuarios de logotipos e 
etiquetas, produtos certificados, organismos de certificación 
acreditados e esquemas de certificación nacionais avalados 
polo propio PEFC.

Ademais, cabe salientar que a certificación da cadea de cus-
todia FEFC está dispoñible para todas as empresas que fab-
rican, procesan, comercializan ou venden produtos forestais, 
proporcionando unha garantía verificada e independente 
de que os produtos coa etiqueta PEFC conteñen material 
forestal certificado procedente de bosques xestionados de 
forma sostible.

Por outra banda, permite demostrar aos clientes das difer-
entes empresas a procedencia legal e sostible dos produtos 
forestais e proporciona unha variedade de vantaxes que 
axudan ao medio ambiente, ás persoas e aos negocios como 
o acceso a novos mercados e o cumprimento da lexislación.

PEFC é o sistema de certificación forestal máis implantado a 
nivel internacional. Como organización non gobernamental 
sen ánimo de lucro, traballa para asegurar unha sustentabili-
dade forestal con perspectiva local que xere beneficios para 
todos, polo que anima a todos os usuarios a que busquen 
a etiqueta PEFC nos produtos forestais, un dos xeitos máis 
doados de axudar a protexer os bosques.

A etiqueta PEFC garante que o material forestal do produto 
provén dun bosque certificado PEFC que se xestiona de 
acordo con todos os requisitos ambientais, sociais e económ-
icos máis estritos. Un bosque que se vai conservar para as 
futuras xeracións.
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Empregando imaxes satélite Sentinel-2 pódense controlar as 
cortas de madeira en pequenas parcelas forestais por medio da 
selección dos valores obtidos nas diferencias do índice de 
vexetación NVDI. O emprego destas imaxes permítenos 
empregar resolucións de 10x10m que son suficientes para o 
control de cortas en parcelas de pequeno tamaño e mitigar así 
o efecto borde.

Proceso metodolóxico

Dende ASEFOR apóianse no emprego do NVDI para a detección de cortas comparando períodos (poden ser períodos irregu-
lares consecutivos) de tal xeito que esas diferencias entre períodos podan indicar ou non corta dentro dunha parcela. Do que se 
trata é de determinar cando esa diferenza de índices entre períodos pode indicar corta e en que circunstancias esa detección é 
válida. Cando a diferencia é superior a un limiar determinado, podemos estar ante unha corta. Isto deberá ter en conta ademais 
os valores do índice, a súa distribución estatística a súa relación coa parcela.

(1)  ENXEÑERÍA FORESTAL ASEFOR,  S .L .
(2)  ESCOLA DE ENXEÑERÍA FORESTAL.  UNIVERSIDADE DE VIGO.

ALBERTO LÓPEZ-AMOEDO 1 |  XANA ÁLVAREZ 2 |  
HENRIQUE LORENZO 2 |  JUAN LUIS RODRÍGUEZ 2

ANÁLISE DE DATOS MULTITEMPORAIS 
SENTINEL-2 PARA O CONTROL DE CORTAS 
FORESTAIS EN MINIFUNDIOS

Comparando as caídas e as variacións dos índices NVDI entre períodos poderemos detectar e enmarcar a corta tanto superficial 
como temporalmente. Calculáronse os valores limiares que que poden incluír a corta para posteriormente estudar os estatísticos 
e a disposición de estes valores dentro da parcela forestal de tal xeito que poidamos garantir a detección da corta. A metodolox-
ía desenvolta é eficaz na detección tendo en conta as particularidades da propiedade (variabilidade de formas, tamaños, cober-
turas…) e a ausencia de datos satelitais en determinados períodos por presenza de nebulosidade.

Dende ASEFOR pensan que a capacidade detectar e enmarcar temporal e espazalmente unha corta de madeira pode aportar 
valor aos procesos de control dos sistemas de xestión formados por miles de membros e propiedades. A metodoloxía ten que 
ser eficiente e eficaz e debe poder adaptarse á casuística territorial, por iso se basea no emprego dos índices de vexetación e a 
súas variantes xa que estes veñen sendo probados con éxito dende xa hai anos aínda que se carecía de probas sobre o seu 
emprego e integración nun sistema de control de miles de parcelas, todas elas inferiores ás 3 has e con superficies medias 
globais de 0.5 has.

Distribución das 4231 parcelas forestais (vermello) polo territorio 
de estudo

Parcelas contiguas con plantacións de distintas especies (diferentes quendas 
de corta) vexetación de ribeira e cobertura arbustiva e herbácea crecendo por 
baixo de tendido eléctrico (vexetación non cortable).

Divulgación científica

ANÁLISE DE DATOS
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Variación temporal do índice normalizado de vexetación NVDI 
da serie temporal irregular. Corta executada en setembro de 
2019.

Parcela de 1,1 has Atópase ocupada por 
masa forestal produtora e cultivos.

Esquema proceso metodolóxico

a estabilidade fenolóxica e a súa repercusión nas diferenzas 
NVDI nestas especies. Estudáronse 4231 parcelas (abondo 
para comprobar a operatividade e adaptabilidade do método 
e se revisaron de maneira visual 135, co obxectivo de estudar 
o comportamento na disposición dos valores dos índices e a 
adestrar así o modelo mediante procesos de matching-learn-
ing. Importante destacar que non tódalas parcelas se van 
cortar na súa totalidade ao posuír vexetación non cortable.

Realizaremos un recoñecemento de contraste de tal xeito 
que podamos obter un modelo de clasificación supervisada 
que nos permita posteriormente replicar ese comportamento 
para identificar cortas nun futuro segundo os valores do 
índice das diferencias NVDI rexistrados entre períodos e a 
súa disposición e valores estatísticos dentro da parcela. A 
totalidade das cortas estudadas se realizan sobre especies do 
xénero Pinus e Eucalyptus, o que supón unha vantaxe dada 

Procesamento e obtención do índice NVDI

Empréganse 55 imaxes dos anos 2018, 2019 e 2020 e obtense o índice de vexetación NVDI para cada unha. O obxectivo é 
calcular as diferencias NVDI entre períodos, ver como se comporta este índice nas parcelas forestais e comprobar se a detección 
dos cambios bruscos que indican os valores axudan a enmarcar e acoutar as cortas espacial e temporalmente. Cada parcela das 
4231 está identificada univocamente de tal xeito que podemos coñecer os cambios que  se producen dende o punto de vista da 
variación do índice NVDI.

Para cada unha das 4231 parcelas posuímos información de 197.398 posicións (centros de píxel). En cada posición están 
rexistradas 55 medicións de índice NVDI e 54 diferenzas de índice entre os distintos períodos analizados. Os cambios bruscos 
relacionados coas distintas perturbacións teñen que incluír as cortas. As parcelas de corta están poboadas pos Pinus e por 
Eucalyptus, se ben en moitas delas existirán outras coberturas intercaladas (caducifolias, mato, cultivos, pasteiros…) que non 
serán cortadas e que teñen unha evolución diferente co transcorrer da anualidade e da estacionalidade. Moitos dos cambios 
bruscos do NVDI entre períodos consecutivos poden ser debidos a unha corta (ao marxe doutras posibles variacións)

Variación temporal do NVDI da parcela Variación temporal dos valores da diferenza NVDI entre períodos 
NDVI(t)-NDVI(t-k) da parcela 
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Detección de cambios bruscos de tendencia

Para entender como conseguimos detectar os cambios bruscos de tendencia de NVDI en onde poden estar enmarcadas as 
cortas poderemos centrarnos no estudo dunha parcela amosada nas imaxes seguintes. Os cambios bruscos deberán estar 
situados valores extremos e son os extremos inferiores os que deberían enmarcar as cortas.

Localización dos centros de píxel (100) onde se almacena a información dos 
períodos de análise (54). 

Histograma que representa a frecuencia de cada un dos valores de píxel ao 
longo da serie temporal de análise.

O valor límite buscado será entón o -0.1254 xa que un píxel pode conter unha corta cando o valor de tendencia entre períodos 
é ≤ -0,1254. Os valores por riba de este valor non serán tidos en conta porque non serán corta. Tendo en conta so os valores 
que compren a condición ≤ -0,1254, a súa disposición dentro da parcela e os datos relativos a súa superficie tratamos de identi-
ficar un patrón, un comportamento común para todas as cortas que nos permitan coñecer con un grao máis ou menos preciso 
se as caídas de índice para un período en concreto y para una parcela en concreto se corresponden ou non con unha corta.

O que buscamos son os límites inferiores 
que son os valores que van incluír as 
cortas. Para detectar estes valores 
realizouse unha análise estatística que 
permitirá extraer os extremos. Aplícase 
esta análise sobre os 197.398 valores de 
tendencia dos 54 períodos das 4231 
parcelas.

Análise boxplot de cada un dos 100 píxeles e variación dos seus valores ao longo da serie temporal. 
Obtención de extremos.

Distribución de frecuencias de todos os 197.398 valores coas tendencias dos 
54 periodos.

Análise estatístico para todas as tendencias de tódolos pixeles de tódalas 
parcelas de tódolos períodos analizados obtido da análise boxplot global.

Extremo 
inferior

Extremo 
inferior
de caixa

Mediana
Extremos 
superior 
de caixa

Extremo 
superior

0.1254 -0,0303 0,000913 0,0329 0,127988
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Imaxe actual RGB alta resolución 2018-04-18. Situación píxeles con valores ≤ -0,1254 
Non indican corta

2019-02-14. Situación pixeles con valores ≤ -0,1254 
Non indican corta

2020-03-18. Situación pixeles con valores ≤ -0,1254
Indican corta

2020-04-14. Situación pixeles con valores ≤ -0,1254
Indican corta

2020-04-24. Situación pixeles con valores ≤ -0,1254 
Non indican corta

Busca de patróns de corta

Seleccionamos una serie de parcelas piloto (135) e visualizamos os datos contidos nas imaxes RGB para identificar os períodos 
exactos nos que se identifica visualmente a corta. Cando se detecta a corta a través da imaxe se identifica o período, analízanse 
os estatísticos dos píxeles ≤ -0,1254 e a súa disposición extraendo a seguinte información para o período en cuestión: “media 
de valores”, “Percentil 25”, “Percentil 50”, “Percentil 75”, “Percentil 95”, “área e perímetro da parcela catastral”, “área que 
ocupan os píxeles” e “relación entre a área que ocupan os píxeles e a área de toda a parcela catastral”.



A variable obxectivo é a detección de corta “Corta” = Si ou 
“Corta” = Non. Obterase unha función que nos permitirá 
predicir, a partir das variables preditoras, o valor da variable 
obxectivo. O que fai o modelo é atopar as variables preditoras 
que mellor separan os datos en grupos. Esta separación 
correspóndese cunha regra: A cada regra correspóndelle 
un nodo e os datos son separados en grupos a partires da 
regra obtida. Despois, para cada un dos grupos resultantes, 
repítese o mesmo proceso. Búscase a variable que mellor 
separa os datos en grupos, obtense unha regra e sepáranse 
os datos. Facemos esta operación de maneira recursiva ata 
que non é posible obter unha mellor separación. Cando isto 
acontece o modelo detense. 

Estes mesmos valores tamén se estudan para a mesma 
parcela nos períodos nos que non se detecta corta. O obxec-
tivo é crear unha base de datos que será a que alimente a 
nosa árbore de clasificación.

Para estudar o comportamento realizase unha árbore de 
clasificación que é un algoritmo de matching-learning super-
visado que nos vai a amosar unha serie de decisións secuen-
ciais. Sendo conscientes que os seus resultados poden variar 
dependendo da mostra de datos empregada para adestrar o 
modelo (70 % de datos para o adestramento e 30% de datos 
para a proba) as variables non serán moi distintas.

Árbore de clasificación

Na árbore de clasificación obtida, cada un dos rectángulos representa un nodo cunha regra de 
clasificación. Dentro do rectángulo de cada nodo amosamos que proporción de casos pertencen a 
cada categoría e a proporción total de datos que foron agrupados alí. Por exemplo, o rectángulo 
inferior esquerdo da árbore ten un 96% de casos clasificados como “corta”. E un 0.4 clasificados 
como “non corta” e representa un 24 % de tódolos casos. Estas proporcións dannos unha idea da 
precisión do modelo para facer predicións. Segundo a matriz de confusión as regras marcadas pola 
árbore de clasificación amosan un 88% de clasificacións correctas o que nos vai permitir monitorizar 
as cortas de pequenas propiedades cun alto grado de fiabilidade dentro do sistema de control de 
Asefor.

Para máis información: 
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Tres tipoloxías de material biomásico susceptible do seu aproveita-
mento enerxético: material de piñeiro país (Pinus pinaster) proce-
dente dunha errada repoboación nun monte na provincia de Lugo; 
material dunha repoboación afectada por incendio de eucalipto 
glóbulus (Eucaliptus globulus) nun monte de Coruña; por último, 
material dun monte da provincia de Ourense con acacia mimosa 
(Acacia dealbata) de brote natural.

Unha vez cultivado o material e empacado, obtéñense unhas 
mostras aleatorias de diferentes pacas das tres tipoloxías dos restos 
biomásicos, para que o equipo de investigación da Universidade de 
Vigo realice a súa caracterización enerxética.

Ademais desta caracterización, realizouse un desenvolvemento de 
biochar partindo do mesmo material. Isto permitiu por unha banda, 
caracterizar a tipoloxía e enerxeticamente a biomasa colleitada, e 
doutra banda, a elaboración de biochar e a súa caracterización 
tamén enerxética e outras característica. O traballo tamén permite 
comparar os resultados da biomasa orixinal co biochar elaborado.

Obxectivo: optimizar o aproveitamento enerxético de 
diferentes subprodutos forestais provenientes de diversas 
tipoloxías dos montes galegos.

DR.  LUÍS ORTIZ TORRES |  D.  ANTONIO VÁZQUEZ 
TORRES |  DR.  ÓSCAR GONZÁLEZ PRIETO

CARACTERIZACIÓN ENERXÉTICA E PRODUCIÓN DE BIOCHAR 
A PARTIR DE BIOMASA FORESTAL (UNIVERSIDADE DE VIGO). 
PROXECTO BIOFORE.PLUS. (FEADER 2020/031)

Divulgación científica

ANÁLISE DE DATOS



Nas anteriores imaxes 
obsérvase o material de 
partida en monte, e o 
material unha vez 
seleccionado 
aleatoriamente das 
pacas e en disposición 
do seu tratamento en 
Laboratorio de 
Caracterización 
Enerxética.
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En canto á emisión de volátiles, xeración de cinzas e carbono 
fixo, os resultados indican que é a acacia a que mostra un 
maior valor de volátiles (83%) e un menor valor de cinza (0,65 
%), fronte a valores máis reducidos de volátiles do piñeiro (80 
%) e do eucalipto (81 %), ou de acumulación de cinzas máis 
elevados para o piñeiro (2,8 %) e para eucalipto (2,6 %).

Por tanto, a acacia móstrase cun grao de inflamabilidade moi 
elevado e beneficia a redución de acumulación de cinzas e 
inquemados nas caldeiras, e previsiblemente reduciría os 
posibles problemas por escoriación e hollinado (slagging e 
fowlling). 

Segundo os valores medios obtidos de poder calorífico, é o 
piñeiro o que obtén un maior PCS e PCI (en base anhidra), 
cun resultado de 4.923 e de 4.565 Kcal/kg, respectivamente, 
mentres que o eucalipto alcanza 4.855 e 4.498 Kcal/kg, e a 
acacia alcanza os valores de 4.695 e 4.338 Kcal/kg.

Isto é previsible debido á presenza de acedos resínicos na 
conífera. Con todo, a acacia alcanza un valor medio próximo 
ao do piñeiro e ao do eucalipto.

En canto aos valores obtidos de densidade aparente, a acacia mostra unha densidade de 213 Kg/m3 en base húmida e de 142 
Kg/m3 en base anhidra. Os valores do piñeiro son próximos a estes, con 203 Kg/m3 en base húmida e 116 Kg/m3 en base 
anhidra, e lixeiramente máis reducidos no eucalipto, con valores de 125 Kg/m3 en base húmida e 91 Kg m3 en base anhidra. 
Estes resultados mostran que o material analizado de acacia é máis próximo en tipoloxía ao material analizado do piñeiro, e 
lixeiramente diferente ao do eucalipto, posiblemente pola presenza de poliñas e follas da acacia, con formas, xeometrías e tama-
ños máis similares ás acículas e poliñas de piñeiro. Pola contra, a tipoloxía de material destas dúas materias é diferente ás ramas 
e follas de eucalipto de certa. 

Volátiles, cinzas e carbono fixo

Volátiles, cenizas y carbono �jo
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Análise elemental

Comparativa análisis elemental
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No caso de piñeiro e eucalipto a 1100°C xa se empezan a 
producir pequenos restos sinterizados débiles, pero algúns 
xa quedan incrustados na base dos crisois. A 1150°C eses 
sinterizados adheridos son máis abundantes. Por tanto, 
unha das conclusións preliminares para estes dous materiais, 
sería non traballar por encima dos 1100°C para evitar 
os procesos de slagging e fowlling nas caldeiras, grellas, 
intercambiadores, chemineas, etc. Con todo, no caso da 
acacia eses sinterizados son máis leves mesmo a 1150°C, 
polo que ese sería o límite máximo admisible, superior ao das 
outras dúas tipoloxías de biomasa. En todo caso, obsérvase 
que a acacia ten unha composición de cinzas que permite 
atrasar a aparición de sinterizados varios.

En canto aos resultados das análises elementais considéranse 
moi típicos e habituais neste tipo de biomasa. Compróbase a 
limpeza desde o punto de vista de S ou N e, por tanto, a súa 
viabilidade para o uso enerxético por non xerarse gases que 
puidesen xerar choiva aceda, etc. En canto á porcentaxe de 
carbono todas as mostras sitúanse con valores moi próximos, 
co 48,2% do piñeiro, o 49,5% da acacia e o 49,9% do 
eucalipto. 

Tamén se realiza o ensaio da fusibilidade das cinzas xeradas 
durante a combustión das diferentes biomasas, sometéronse 
as tres mostras estudadas a temperaturas entre os 900°C 
e os 1200°C. Cos resultados obtidos, en todas as mostras a 
totalidade das cinzas xeradas quedan totalmente fusionadas 
a temperaturas de ata 1200°C.

Sinterizados 1.100 °C para mostras de eucaliptoSinterizados 1.150 °C para mostras de acacia Sinterizados 1.100 °C para mostras de piñeiro

Outro dos parámetros analizados é a determinación de elementos maioritarios e minoritarios. A interpretación destes elementos 
permite avaliar o comportamento da cinza nun proceso de conversión térmica e mesmo prever a utilización futura con usos 
diversos de emendas, etc. Tamén permiten interpretar a presenza de contaminantes na biomasa orixinal, como terra, areas ou 
inertes, especialmente cando manifestan valores altos dalgúns elementos. Os resultados obtidos corroboran que non hai ningún 
problema para o uso deste tipo de materias, debido a que os metais pesados, xofre ou cloro son residuais, mesmo despois da 
carbonización. Por outra banda, identifícase un incremento porcentual de cationes básicos como calcio, magnesio ou potasio. 
Isto é positivo desde o punto de vista de fertilizante e mellorante de chans ou para o incremento de pH de substratos. Estes 
compostos mesmo se incrementan no biochar obtido. 

Finalmente, realízase un desenvolvemento para a elaboración biochar mediante un sistema patentado de dobre grella e 
co-combustión. O funcionamento baséase en xerar unha combustión parcial controlada para lograr unhas temperaturas en 
cámara entre os 300 a 500 ° C. Unha vez alcanzada, redúcese o osíxeno gradualmente ata niveis inferiores ao nivel estequi-
ométricos. Na dobre cámara, xérase un proceso termoquímico pirolítico lento, que se concreta nunha gasificación, seguida 
dunha torrefacción e carbonización. Desta maneira, obtense un produto final de biochar con altos contidos de carbono. 



Imaxes e esquemas de prototipo traspatente

Nada despreciable é o incremento obtido para o biochar de 
piñeiro, que incrementa un 76% no seu %Carbono fixo (de 
16,9% inicial a 70,0 % final), e o seu poder calorífico superior 
anhidro increméntase un 29 % (do valor inicial de 4.923 a 
6.874 Kcal/Kg final), mentres que para o eucalipto 
conséguese un incremento do 77% no %Carbono fixo (pasa 
de 16,2 % ao 71,1%) e o seu poder calorífico superior 
anhidro increméntase un 31% (pasando dun valor de 4.855 
a 7.018 Kcal/Kg).

En todos os casos analizados, compróbase que os restos 
carbonizados poden utilizarse en combustión cunhas carac-
terísticas térmicas moito mellores que as mostras de bioma-
sa sen tratar. Ademais, alcanzáronse en todos as mostras 
valores de %Carbono fixo superiores ao 70%, incluso sendo 
na acacia preto do 80%, o cal é moi interesante, pois con 
estes valores poderíase exporse utilizar este tipo de produ-
tos para a fabricación mesmo de carbón activo, co que se 
multiplicaría por 10 o valor engadido da biomasa. 

Os primeiros resultados a escala indican que, en principio, 
requírese aproximadamente 1 kg de biomasa para xerar 
entre 0,5 kg e 1 kg de biochar, en función da densidade da 
biomasa para carbonizar.

Practicamente todos os ensaios realizados consegue entre 
un 30 e un 40 % de rendemento de produción de biochar. 
Isto pode deberse á propia natureza das biomasas utilizadas, 
que son residuais, heteroxéneas e variadas en natureza e 
granulometría.

Na caracterización do biochar obtido, para as tres materias 
de biomasa inicial estudadas, cabe destacar, que para a 
biomasa de acacia obtéñense os valores de % Carbono fixo 
máis altos, incrementándose nun 80 % no biochar obtido 
fronte ao valor inicial da biomasa (con valores que se elevan 
desde unha 16,1 % inicial ata o 79,1 % final). En canto ao 
poder calorífico superior anhidro do biochar, a acacia volve 
destacar fronte ás outras dúas biomasas, mostrando un valor 
superior, cun incremento do 35 % fronte á biomasa orixinal 
(paso de valor inicial de 4.695 a 7.268 Kcal/Kg final). 

Poder Calorí�co Biochar 

Poder calorífico biochar
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En canto á densidade aparente do biochar, tanto os valores de base 
húmida como os valores de base anhidra son iguais, xa que as súas 
un material deshidratado, e os seus valores oscilando desde o 126 
Kg/ m3 do biochar de acacia, o 104 Kg/m3 do biochar de eucalipto 
e o 146 Kg/m3 do biochar de piñeiro. Estes valores increméntanse 
con respecto aos valores obtidos na biomasa orixinal, xa que previs-
iblemente a descomposición en fragmentos pequenos e máis 
fráxiles ao ser carbonizados, provoca a xeración de partículas finas 
e po e, por tanto, increméntase o dato de densidade aparente.

Sen dúbida, como xa se remarcou, el resultado máis relevante é o 
referente ao %Carbono fixo. No caso da acacia, obtivéronse valores 
próximos ao 80%, o que permitiría exporse a posibilidade de utilizar 
o biochar obtido para a fabricación de carbón activo. Isto aumentaría 
de forma moi significativa o uso deste tipo de biomasa residual 
como materia prima para fabricar materiais tecnolóxicos, filtros, 
materiais de depuración, fertilización, compostos bioquímicos, etc. 
de gran valor engadido. 

Compróbase por tanto que todos os restos de biomasa analizados 
poden utilizarse perfectamente con fins enerxéticos, destacando os 
resultados do material de acacia. Este tipo de biomasa ten vantaxes 
relativas con respecto ás outras especies como o piñeiro ou o euca-
lipto. Os restos de acacia teñen baixo % en cinzas e un PCI mesmo 
superior ao do eucalipto. O seu emprego con materia enerxética 
exponse segundo os resultados obtidos, como unha posibilidade 
interesante para a súa xestión, tratamento e eliminación.

Repercusión mediática 

Para máis información: 
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Cooperación
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Dinamización lexislativa

Cooperación
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Modernización industrial
Dinamización lexislativa

Como Clúster, defendemos os intereses comúns dos nosos membros, poñendo en 
marcha proxectos de cooperación que aposten pola innovación e promovan a 

internacionalización e o emprendemento.

Queremos dar resposta aos retos estratéxicos e competitivos no ámbito da biomasa.

Únete á maior comunidade do sector da Biomasa de Galicia:

Nacemos para dar resposta aos retos do sector. 
Para impulsar o uso das enerxías limpas. 

Para identificar as necesidades que contribúan á diversificación do eido enerxético en Galicia.



O Futuro é de Madeira

#GaliciaÉMadeira #OFuturoÉMadeira #ElasXeranSector

Conecta Savia
O futuro dos nosos montes é de todos

www.conectasavia.com   |   info@conectasavia.com

Actividade cofinanciada pola Axencia Galega da Industria Forestal


