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O futuro ten  
que ser sustentable,  
é o único posible 
Mudar o noso mundo é o propósito que perseguen os Obxec-
tivos de Desenvolvemento Sustentable, os ODS, marcados 
polas Nacións Unidas hai agora algo máis de 7 anos. Son un 
total de 17 metas que definen o mapa que queremos para 
o ano 2030. Precisamente, un deses obxectivos é o que fai 
referencia á enerxía asequible e non contamimante; en de-
finitiva, a aposta firme por un novo modelo enerxético que 
deixe de lado os combustibles fósiles.  
Neste camiño as enerxías renovables, baseadas no uso de 
recursos naturais, son a saída. E é que non hai marcha atrás: 
o futuro da humanidade e do planeta dependerán do xeito no 
que orixinemos a enerxía. Boa proba diso reflíctese na recen-
te advertencia da Axencia Internacional da Enerxía (IAE); e é 
que segundo as súas previsións, o mundo debe cuadriplicar 
o ritmo anual de incremento de enerxías renovables. Non 
é necesario que a chamada de atención chegue por parte dos 

organismos; é algo que vemos claramente no medio da crise 
enerxética que nos toca vivir e que está deixando en eviden-
cia as debilidades e as vulnerabilidades dun sistema que de-
pendía dos combustibles do século XX. 
Pero é que os beneficios das renovables van máis alá. Tran-
sitar cara este tipo de enerxías é a opción estratéxica para 
poder crear novos postos de traballo, lograr crecemento 
económico e tamén para conseguir un medio ambiente máis 
limpo.  Dende a asociación Bioeco2 e o Clúster da Biomasa 
de Galicia somos plenamente conscientes do reto que temos 
por diante. Por iso, as dúas entidades apostamos por unir es-
forzos e dar resposta ao impulso das enerxías renovables e á 
loita contra o cambio climático. 
Témolo claro: é momento de pisar o acelerador para dirixír-
monos cara unha enerxía limpa e sustentable. Só así imos 
lograr unha seguridade enerxética que sexa duradeira.
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A compra de pellets aumentou de xeito importante durante os últimos 
meses. Tanto é así, que o presidente do Clúster da Biomasa de Galicia 
lanzou unha mensaxe de tranquilidade e de consumo racional. Francis-
co Álvarez ten claro que “as empresas produtoras traballamos ao 100% 
e temos a capacidade para soportar incrementos de demanda de máis 
do 50%”. Neste sentido, o Clúster estima que Galicia produce ao redor 
de 110.000 toneladas de pellets cada ano, mentres que a demanda do 
consumo se sitúa nas 45.000 toneladas de media anuais na nosa comu-
nidade.
O presidente do Clúster da Biomasa recoñece unha lixeira suba no prezo 
dos pellets polo encarecemento das materias primas, con todo, Francisco 
Álvarez lembra que “as variacións no custe da biomasa están á marxe da 
situación xeopolítica que vivimos. Unha familia gasta 500 euros ao ano 
cunha estufa de biomasa, eses cartos non chegan para afrontar medio 
inverno coa estufa de gasóleo; serían necesarios uns 3.000 euros”. 

O presidente do Clúster 
da Biomasa sostén  
que “Galicia ten o seu 
almacén de enerxía no 
monte, non podemos 
deixar que arda”

NOTICIA

Francisco Álvarez lembra que 
“unha familia gasta 500 euros 
ao ano nunha estufa de biomasa, 
cunha de gasóleo necesitará 3.000 
euros”.

“As posibilidades económicas do 
monte en Galicia son enormes, 
máis que en calquera comunidade  
española; aproveitémolo”, apunta 
Francisco Álvarez.

O monte galego, potencia económica  
e almacén de enerxía
O presidente do Clúster da Biomasa fai finca-
pé na necesidade impulsar o desenvolvemento 
económico dos montes para previr os lumes e 
en converter o forestal nun sector máis atracti-
vo. “Eu penso no monte como un puzzle, a bio-
masa é unha peza máis”, apunta Francisco Álva-
rez, “se creamos postos de traballo vinculados 
ao sector forestal aumentamos o control sobre 
os incendios, son ollos que van estar vixiando”. 
Neste sentido, o presidente destaca que os 
montes de Galicia teñen un potencial enorme 
fronte a outras comunidades de España que “se 

están desertizando, polo tanto, temos que aproveitalo, temos volver ten-
der pontes co monte, ao xeito dos nosos avós”. O presidente do Clúster 
apunta tamén á necesidade de persoal cualificado para o sector, dende 
operadores de recolección ata técnicos de calidade e enxeñeiros forestais. 
Ante o temor ao posible desabastecemento enerxético, o presidente do 
Clúster é claro ao respecto: “Galicia ten o seu almacén de enerxía nos 
montes, non podemos deixar que ardan. O que temos que facer é canali-
zar esa enerxía a través da biomasa”, apunta Francisco Álvarez e asegura 
que “esta é a fórmula para lograr a neutralidade climática, prescindir dos 
combustibles fósiles nos fogares e na industria e avanzar tamén no des-
envolvemento do noso rural. De feito, a nosa comunidade ten referentes 
de estufas de pellets a nivel internacional”. 
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Galicia é a comunidade española que máis gasóleo consome destinado á 
calefacción. Para reverter esta situación, o Clúster da Biomasa traballa xa 
nun plan de concienciación social: “un fogar galego tense que preguntar, de 
onde vén a enerxía que chega aos meus radiadores? Que pegada deixo cos 
meus hábitos e como podo cambialo? En definitiva, queremos que a xente 
valore as alternativas que ofrece a biomasa”, explica Francisco Álvarez.
Por outra parte, o Clúster da Biomasa de Galicia ten en marcha, en colabo-
ración coa Xunta de Galicia, un programa formativo para profesionalizar e 
capacitar os postos de traballo que precisa o sector.

Máis concienciación e  
formación a favor da biomasa
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Aldeas intelixentes

Galicia está a dar pasos importantes 
no proceso de recuperación da terra 
agraria dende fai varios anos. A Lei de 
recuperación da terra agraria de Gali-
cia, aprobada en novembro de 2021 
identifica as aldeas modelo como un 
dos instrumentos máis novidosos para 
acadar este fin. A aldea modelo ten 
como obxectivo poñer en produción, 
de xeito sostible, as terras abandona-
das de alta capacidade produtiva que 
rodean os núcleos de poboación, con-
tribuíndo así á creación de actividade 
agrogandeira e a redución do risco de 
incendios. 
Para a súa constitución son varias as 
condicións que deben cumprir, como 
é as terras que rodean á aldea deben 
estar en estado grave de abandono, 
boa capacidade produtiva, acordo dun 
mínimo do 70% dos propietarios das 
terras ou a incorporación ao Banco de 
terras dos terreos por un mínimo de 10 
anos. 
A iniciativa, impulsada por Agader – 
Axencia Galega de Desenvolvemen-
to Rural outorgou a aprobación a un 
total de 21 aldeas que suman máis 
de 1.200 hectáreas nun conxunto de 
9.300 parcelas que pertencen a 2.360 
propietarios, aos que se deben sumar 
outras 7 en fase de constitución que 
achegan outras 400 hectáreas. Temos 
aldeas modelo nas 4 provincias, se ven 
a maioría concentránse en Ourense, 
seguido de Lugo.
A lei de recuperación da terra de Ga-
licia regula un instrumento denomi-
nado Plan de dinamización do núcleo 
rural das aldeas modelo que ten como 
obxectivo intervir na parte urbana das 
aldeas co fin de recuperar a actividade 

económica e social, así como permitir a revitalización demográfica e a mellora da 
calidade de vida da poboación nestes núcleos. 
Menciónanse especificamente como actuacións a incluír neste plan de dinamización, 
entre outras, a mellora da habitabilidade das vivendas, atendendo a criterios de efi-
ciencia enerxética e de integración paisaxística, a intervención nos espazos públicos, 
o uso de TIC, a eficiencia enerxética, a implantación de sistemas alimentarios locais 
e canais cortos de comercialización, a promoción de estratexias para a xeración de 
valor engadido nos produtos agroalimentarios, o deseño de modelos de negocio 
local sostibles e o desenvolvemento de solucións baseadas na natureza. 

Un proxecto de compra pública de  
Innovación de AGADER para impulsar  
solucións de futuro para aldeas sostibles
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1. LANZAMENTO DA CONSULTA  
PRELIMINAR AO MERCADO

O primeiro paso dado por Agader foi poñer en mar-
cha a identificación e diagnose de solucións novi-
dosas, non comerciais e baseadas no coñecemento, 
na tecnoloxía e na innovación que poidan satisfacer 
deforma innovadora, novidosa e eficiente os retos 
de sustentabilidade e a habitabilidade do medio ru-
ral. 
A tal fin, púxose en marcha a finais do ano pasado 
o proxecto de compra pública de innovación (CPI) 
Aldeas Intelixentes, Solucións de futuro para aldeas 
sustentables, promovido pola Consellería do Medio 
Rural a través de Agader.  O proxecto conta cun or-
zamento superior de 5 millóns de euros de fondos 
propios e que se espera que se incrementen con 
fondos europeos do NextGeneration-EU así como 
do Ministerio de Ciencia e Innovación para alcanzar 
un orzamento ao redor de 15 millóns de euros. 
En novembro de 2021 Agader aprobou a convoca-
toria de consultas preliminares ao mercado onde 
se identificaban catro retos para os que se querían 
desenvolver e implementar solucións innovadoras 
nas aldeas modelo:

As aldeas  
intelixentes: 
Un paso innovador en  
favor da recuperación  
do rural.  
Pasos Dados.
Atendendo ao anterior Agader impulsa a iniciati-
va – as aldeas intelixentes – na súa estratexia de 
articular proxectos de desenvolvemento rural con 
carácter piloto e innovador destinados a reforzar a 
base produtiva das áreas rurais, poñer en valor os 
seus recursos e mellorar a calidade de vida dos 
seus habitantes. 
De xeito concreto, concrétase no desenvolvemen-
to de novas ferramentas e técnicas para mellorar a 
optimización dos recursos agrarios, a xeración de 
actividades económicas no medio rural, así como a 
configuración de espazos que ofrezan calidade de 
vida e un entorno favorable para emprender e re-
sidir no rural.

A compra pública innovadora (CPI) é unha actuación adminis-
trativa de fomento da Innovación a través da contratación pú-
blica. Trátase da adquisición, por parte dos entes públicos, de 
bens ou servizos novidosos, que se introducen por primeira vez 
no mercado. 
A CPI abórdase traballando dende o lado da demanda do xetor 
público que saca a licitación os contratos de compra pública de 
innovación e dende o lado da oferta, é dicir, das empresas que 
compiten nas licitacións axudándoas no xogo competitivo a par-
ticipar e presentar ofertas innovadoras en ditos procedementos 
de contratación. 
A CPI materialízase dende dous instrumentos: 
· Compra Pública Precomercial (CPP): é unha contratación de 
servizos de I+D remunerada integramente polo órgano de con-
tratación, nos que o comprador público non se reserva os re-
sultados da I+D+ para o seu propio uso en exclusiva senón que 
comparte coas empresas os riscos e os beneficios da I+D ne-
cesaria para desenvolver solucións innovadoras que superen as 
que hai dispoñibles no mercado.
· Compra Pública de Tecnoloxía Innovadora (CPTi): consiste na 
compra pública dun ben ou servizo que non existe no memento 
da compra pero que pode desenvolverse nun período de tempo 
razoable. Dita compra require o desenvolvemento de tecnoloxía 
nova ou mellorada para poder cumprir cos requisitos demanda-
dos polo comprador.

RETO 1 
Desenvolvemento de servizos  
dixitais rurais

Busca aplicar novas tecnoloxías para mellorar a dotación de ser-
vizos públicos en aldeas mediante o desenvolvemento de ferra-
mentas e aplicacións TIC específicas para a provisión de e-servi-
zos no medio rural. 
O fin concreto deste reto é, por unha banda, desenvolver solu-
cións para a xestión de servizos públicos proporcionados pola 
administración local, como é a sensorización para aplicar o IoT na 
mellora da eficiencia dos servizos. Por outra lado este reto con-
templa a definición de solucións innovadoras para a promoción 
dos produtos, o comercio e o turismo local. 
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RETO 2
Solucións  
tecnolóxicas para  
a bioeconomía en  
aldeas

Este reto consiste no desenvolvemen-
to de tecnoloxías que dean soporte á 
actividade no sector agrario nas aldeas 
modelo, e en concreto a dous aspectos; 
o primeiro deles mediante o desen-
volvemento de sistemas de axuda na 
decisión para actividades agrarias, que 
poderán facer uso de diferentes tecno-
loxías para a obtención da información 
necesaria para a toma de decisións, 
dende a captura de datos con AUVs 
ata a utilización de sensores e IOT.  O 
segundo céntrase no desenvolvemento 
dun sistema de trazabilidade e garantía 
de calidade de produtos agroalimenta-
rios das aldeas modelo.

RETO 3
Sustentabilidade e 
economía circular da 
produción agraria en 
aldeas modelo

Este reto céntrase na procura de sis-
temas de valorización integral de resi-
duos e subprodutos baixo os principios 
de economía circular mediante estra-
texias de circularización de bioresiduos 
entre aldeas aproveitando a Rede de 
Aldeas Modelo.

RETO 4
Construción e  
urbanización sosti-
ble en aldeas modelo: 
solucións baseadas na 
natureza e transición 
enerxética

Neste amplo reto, a procura concéntra-
se en solucións baseadas na natureza, 
novas técnicas de rehabilitación e ma-
teriais sostibles para as construcións 
tradicionais nos núcleos rurais galegos, 
así como para os espazos públicos das 
aldeas.  Tamén se contempla neste 
reto a procura de sistemas para a auto-
suficiencia enerxética ou comunidades 
enerxéticas en aldeas.

2. PRESENTACIÓN DE PRO-
POSTAS PARA AS FICHAS 
DE AVANCE DO PROCESO 
DE CONSULTA PRELIMINAR

Agader recibiu un total de 167 propos-
tas para solucionar os retos inicialmen-
te definidos e, tras levar a cabo o estu-
dio de todas elas, seleccionou aquelas 
que mellor se adecuaban aos retos 
xerando cinco fichas de avance a partir 
das mesmas. 
En Marzo de 2022 Agader abriu un 
novo período de recepción de propos-
tas para mellorar e completar as fichas 
de avance establecendo posibles casos 
de uso e, no seu caso, engadindo novas 
funcionalidades para dar resposta aos 
retos recollidos na convocatoria. 

As cinco Fichas de Avance foron as seguintes:

 
1 · Plataforma intelixente para a xestión de servizos  
     no ámbito local

2 · Plataforma para a trazabilidade e valorización de  
     produtos agroalimentarios e subprodutos das aldeas  
     modelo

3 · Sistema de axuda á decisión para actividades agrarias      
     nas aldeas modelo

4 · Sistema enerxético integral para aldeas modelo

5 · Edificación e urbanización sostible
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Ficha de Avance 1 
Plataforma intelixente para a xestión de servizos no ámbito local

Ficha de Avance 2 
Plataforma para a trazabilidade e valorización de produtos agroalimentarios  
e subprodutos das aldeas modelo

Ficha de Avance 3 
Sistema de axuda á decisión para actividades agrarias nas aldeas modelo

Obxectivo
 
O desenvolvemento dunha plataforma dixital intelixente e 
colaborativa que Agader pode poñer a disposición da rede de 
aldeas modelo e que facilita a xestión dos servizos, ofrecen-
do unha visión transversal, integral e integrado de cada vila, 
servindo de base para a planificación e a toma de decisións 
coordinadas e eficientes e, en definitiva, ofrecendo mellor e 
máis servizos adaptados aos cidadáns das aldeas modelo.

Obxectivo
 
O desenvolvemento dunha plataforma que será aloxada pola 
Xunta de Galicia e posta a disposición dos produtores agro-
alimentarios da rede de vilas modelo, e que conecta dixital-
mente toda a cadea de valor de produtos derivados da ac-
tividade agroalimentaria, garantindo a trazabilidade total e 
proporcionar información aos compradores, para fomentar a 
compra de produtos locais e produción responsable co medio 
ambiente.

Obxectivo
 
O desenvolvemento dunha plataforma intelixente que será 
aloxado pola Xunta de Galicia e posto a disposición dos 
produtores produtos alimenticios da rede de aldeas mode-
lo, destinados a facilitar a toma de decisións decisións nas 
actividades agrarias que permitan un sistema de goberno e 
xestión da terra e das actividades produtivas máis rendibles, 
eficientes e sostible.

Esta plataforma será acollida pola Xunta de Galicia, debe ser 
capaz de adaptarse as necesidades específicas de cada Al-
dea Modelo e, posteriormente, xestionaranse por cada con-
cello, sendo tamén accesible aos cidadáns e axentes da rede 
como usuarios. Debe ser capaz de ser facilmente implemen-
tado e albergar diferentes módulos.
A plataforma permitirá a comunicación entre os habitantes 
das aldeas modelo, a interoperabilidade entre estes e as 
autoridades municipais e, ademais, facilitará a toma de de-
cisións operativas e estratexias eficientes e sostibles destas 
autoridades.

Esta plataforma debe permitir, polo menos:
- Realizar a trazabilidade dos produtos agroalimentarios du-
rante todo fases da súa cadea de produción, desde a orixe ata 
o produto final ou residuos xerados.
-  Incorporar a devandita información nunha etiqueta dixital 
de fácil acceso e lectura, para que toda a información sexa 
accesible ao cliente final ou calquera axente intermediario.
- Facilitar a xestión da valorización dos residuos orgánicos 
resultantes da produción, mediante a creación dunha rede 
dixital de produtores e usuarios potenciais dos residuos.

A plataforma estará accesible en liña para os produtores das 
vilas modelo e incluirá unha ou varias aplicacións para dispo-
sitivos móbiles, que poden ser orientadas a cada orientación 
produtiva (gandería extensiva, viñedos, froiteiras, agricultura 
ecolóxica, etc.).
Os produtores poderán consultar a información das súas te-
rras e producións, recibir alertas, avisos ou recomendacións e 
xestionar os datos da súa explotación.
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Ficha de Avance 4 
Sistema enerxético integral para aldeas modelo

Ficha de Avance 5 
Edificación e urbanización sostible

Obxectivo
 
Conseguir un sistema enerxético innovador e integral nas 
aldeas modelo, que dá paso a un modelo de comunidade 
enerxética local no contexto rural galego, que constitúe unha 
garantía de subministración enerxética e fomente a activida-
de no aldea a través da aparición de novos negocios e do 
turismo sostible.

Obxectivo
 
Conseguir solucións innovadoras para o edificación e urbani-
zación sostible nas vilas modelo, que respecten o arquitectu-
ra orixinal e mellorar a habitabilidade e a eficiencia enerxética 
mediante o uso de tecnoloxías sostibles innovadoras e mate-
riais autóctonos.
Ademais, a proposta de incorporar sistemas modulares 
e configurable para a xeración de hábitats e a creación de 
comunidades no medio rural, destinado a mellorar a habita-
bilidade das edificacións xacementos tradicionais, incluíndo 
sistemas enerxéticos innovadores e sostibles de auga etc.

Este desenvolvemento debe basearse no uso de enerxías 
renovables, priorizando o aproveitamento da biomasa e dos 
residuos da actividade agrícola das vilas modelo co fin de 
promover a autosuficiencia enerxética e aproveitar as siner-
xías coas Comunidades de Montes Veciñais en Man Común.
Así mesmo, solucións que aproveiten o potencial do patrimo-
nio cultural construído das aldeas, como as que promoven 
rehabilitación de muíños tradicionais en desuso para obter 
enerxía.

Por último, hai que incluír un deseño innovador de mobles 
intelixentes, que proporcionar pezas únicas e innovadoras, 
que tamén ofrecen novos servizos para cidadáns das aldeas, 
mellorando e conectando espazos públicos baixo criterios de 
inclusión e accesibilidade.
As solucións propostas implantaranse nunha ou dúas vilas 
modelo segundo o seu custo e a existencia das condicións 
esixidas nas aldeas. Aplicarase para a construción ou rehabi-
litación de edificios xestionados pola Xunta de Galicia ou en 
edificios ou espazos públicos de titularidade municipal me-
diante de convenios cos concellos.

3. PRESENTACIÓN DO INFORME FINAL  
E MAPA DE CONCLUSIÓNS DO PROXECTO 
DE ALDEAS INTELIXENTES.  
SEGUINTES PASOS 

O pasado 7 de outubro de 2022 Agader organizou a xorna-
da de presentación sobre o proceso de Consulta levado a 
cabo até ese momento. 
Recibíronse un total de 54 propostas ás fichas de avance, 
coa seguinte distribución: 

· 14 destinadas ao desenvolvemento dunha plataforma 
intelixente para a xestión de servicios no ámbito local (ficha 
de avance 1)

· 12 abordaron a plataforma para a trazabilidade e valo-
rización de produtos agroalimentarios e subprodutos das 
aldeas modelo (ficha de avance 2)

· 12 estaban dirixidas a innovar en sistemas de axuda á 
decisión para actividades agrarias nas aldeas modelo (ficha 
de avance 3)

· 11 deron resposta ao deseño dun sistema enerxético 
integral para aldeas modelo

· 5 estaban relacionadas coa edificación e urbanización 
sostible.
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Da análise da calidade das propostas recibidas para cada 
unha das fichas de avance, Agader concluíu o seguinte:

Para a Ficha de Avance 1 (Xestión de Servizos): das 14 
propostas, unha delas ofrece una resposta funcional e técnica 
que da cumprimento á práctica totalidade dos obxectivos es-
pecíficos e requisitos previstos. Outras 4 fano de xeito parcial 
e 9 deles só ofrecen unha resposta a aspectos concretos do 
requirido. 
Deste xeito se poderían dar as circunstancias para iniciar un 
procedemento de contratación de Compra Pública de Innova-
ción para a plataforma modular e adaptativa, se ven Agader 
optou por priorizar a contratación de solucións no marco dou-
tras Fichas de Avance. 

Das 12 propostas para a Ficha de Avance 2 (Trazabilida-
de): 3 propostas dan unha boa resposta ao reto, mentres que 
4 fano de xeito parcial e 5 unicamente a algúns dos aspectos 
concretos requiridos.
A conclusión de Agader é que se dan as circunstancias para 
iniciar un procedemento de contratación de Compra Pública 
de Innovación para dita plataforma de trazabilidade. Neste 
sentido, a axencia solicitará a inicios de 2023 financiamento 
ao Ministerio de Ciencia e Innovación, a través da liña FID, 
para poder aumentar o presuposto destinado á adquisición 
de solucións relacionadas co esta Ficha de Avance. 

No caso da Ficha de Avance 3 (Toma de decisión): 3 dan 
boa resposta ao reto, mentres que 7 fano de xeito parcial e 2 
propostas o fan de xeito mais limitado.
Danse as circunstancias para iniciar un procedemento de con-
tratación de Compra Pública de Innovación e dado o elevado 
grao de interese, dende Agader están explorando múltiples 
vías de financiamento para aumentar o orzamento destina-
do á adquisición de solucións relacionadas co esta Ficha de 
Avance. 

No tocante á Ficha de Avance 4 (Sistema enerxético): 2 
propostas dan boa resposta ao requirido, mentras que outras 
3 fano de xeito parcial e 6 unicamente a algúns dos aspectos 
contemplados.
Agader concluíu que se dan as circunstancias para iniciar un 
procedemento de contratación de Compra Pública de Innova-
ción polo que desenvolver un modelo único, modular e confi-
gurable de comunidade enerxética que poida implementarse 
en calquera Aldea Modelo. A licitación que se poña en mar-
cha adxudicarase mediante Asociación para a Innovación. 

Por último, respecto á Ficha de Avance 5 (edificación e 
urbanización): non se obtiveron propostas de alto nivel de 
cumprimento co esixido, xa que 3 ofrecen unha solución par-
cial e 2 unicamente a determinados aspectos do requirido. 

Conclúese que non se recolleu información suficiente que 
permita preparar unha ou varias eventuais contratacións pú-
blicos no marco deste reto e, polo tanto, decidiuse dar por 
pechado o mesmo 

Pasos previstos en 2023
Tras o proceso de consulta levado a cabo no último ano, a 
folla de ruta previsto por Agader pasa por lanzar no primeiro 
trimestre de 2023 varios procedementos de Contratación Pú-
blica de Innovación a partires da información obtida.
En concreto, porá en marcha o Mapa de Demanda Temprana 
mediante 3 procedementos nos que investirá os 5 millóns de 
fondos propios que actualmente dispón para este proxecto, 
se ben esta cifra podería aumentarse ata un 100% segundo 
o financiamento adicional que se poida acadar.
Os procedementos e importes serán os seguintes:

· 1,5 millóns de euros destinados á desenvolvemento 
dunha plataforma para a trazabilidade e valorización de 
produtos agroalimentarios e subprodutos das aldeas mode-
lo, incluíndo unha trazabilidade completa da cadea produtiva, 
valorización de residuos e desenvolvemento dunha etiqueta 
dixital accesible. 

· 2 millóns de euros para o sistema de axuda ás activida-
des agrarias, incluíndo a optimización de recursos, a asisten-
cia ao control e toma de decisións en gandería e cultivos.

· 1,5 millóns para o desenvolvemento dun modelo único, 
modular e configurable da comunidade enerxética que 
poida implementarse en calquera aldea modelo e teña en 
consideración os aspectos técnicos, xurídicos, tecnolóxicos e 
de sustentabilidade necesarios para o seu desenvolvemento 
e operación. 

Polo tanto, o ano 2023 vai a ser o momento onde o proxecto 
de Aldeas Intelixentes entra no seu momento decisivo para 
trasladar solucións de futuro para o rural. Ademais destes 5 
millóns, dende Agader indícase a opción de realizar proce-
dementos adicionais de licitación para adquirir solucións in-
novadoras no marco doutras Fichas de Avance. Polo tanto  
poderase actualizar o Mapa de Demanda Temprana no caso 
de que as solicitudes de financiamento xa tramitadas se re-
solvan favorablemente ou se obteña financiamento adicional 
a través doutra fontes.
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NOTICIA

O Plan Estratéxico 2022-2025  
do Clúster da Biomasa impulsará  
o uso das enerxías renovables

O documento recolle ata 22 iniciativas para 
converter á biomasa nun sector máis inno-
vador, competitivo e contribuír ao desenvol-
vemento sostible de Galicia.

Dende o Clúster aseguran que a biomasa 
crea emprego na contorna rural e é unha 
peza clave para alcanzar a neutralidade cli-
mática.

O Clúster da Biomasa de  
Galicia ten en marcha o seu 
Plan Estratéxico 2022-2025, un  
documento que recolle ata un total de 
22 iniciativas agrupadas en diferentes ei-
xos e cuxo obxectivo final é impulsar o uso das enerxías re-
novables e a defensa os intereses do sector. 
O presidente da entidade, Francisco Álvarez, destaca que “a 
biomasa, como recurso propio, ofrece numerosas vantaxes, 
desde a creación de postos de traballo na contorna rural, ata 
a conservación dos montes e por outra parte, contribuirá á 
consecución dos obxectivos de neutralidade climática”. Ade-
mais, Francisco Álvarez defende “a biomasa como alternativa 
de enerxía sostible e comprometida coa protección do medio 
ambiente e con Galicia”. 
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A colaboración,  
clave para aumentar a 
competitividade

O sector  
da biomasa  
en Galicia

Á presentación do Plan Estratéxico asistiu a director da área 
de Competitividade do Instituto Galego de Promoción Eco-
nómica (Igape). Norberto Penedo indicou que “o Clúster da 
Biomasa é un exemplo claro de que a colaboración é clave 
para que sexamos máis competitivos”. Neste sentido, fixo re-
ferencia ás axudas do Igape para impulsar o crecemento das 
pemes galegas. 
Pola súa banda, a Directora Xeral da Axencia Galega de Des-
envolvemento Rural (Agader) puxo en valor a importancia 
do Clúster da Biomasa de Galicia. Neste sentido, Inés Santé, 
subliñou que “o convenio asinado entre a entidade e Agader 
permitirá impulsar proxectos que poñan en valor a biomasa; 
un sector que impacta positivamente no rural e fortalece da 
autosuficiencia enerxética”.

Galicia, como líder e referente no sector forestal, tamén o 
pretende ser na valorización enerxética da biomasa. As em-
presas do sector apostan polo aproveitamento sostible e de 
calidade certificada, aspecto que avala a calidade da materia 
prima e ofrece un valor engadido respecto a a produción ob-
tida noutras rexións do país. 
Desde o ano 2014, miles de fogares e industrias galegas 
benefícianse dos importantes aforros económicos, coidando 
ademais da nosa contorna.Estímase, ademais, que o sector 
da biomasa dá traballo a case 3.500 persoas en Galicia.

O camiño para lograr un sector máis competitivo
Unha das prioridades do Plan Estratéxico é o impulso da 
innovación e a transferencia tecnolóxica. Neste sentido, o 
Clúster  traballa na creación dunha unidade de captación de 
financiamento europeo para proxectos de I+D+i e na posta 
en marcha dun servizo de vixilancia tecnolóxica, que trasla-
de ás empresas do sector as últimas tendencias. A entidade 
impulsará tamén un espazo de demostración tecnolóxica en 
colaboración coa Universidade de Vigo. 
Por outra banda, o documento estratéxico pretende fomen-
tar a cooperación entre as empresas do sector a través da 
organización dun Foro anual e mediante a creación de alian-
zas estratéxicas entre os seus socios e demais axentes im-
plicados. 
Ademais, o Plan Estratéxico do Clúster da Biomasa aspira a 
contribuír ao desenvolvemento sostible de Galicia. Para iso, 
a entidade estreitará os seus lazos cos centros de investiga-
ción e coas universidades. “O obxectivo é facer máis atrac-
tivo o sector para futuros profesionais”, explica o presidente 
do Clúster, “entre outras actuacións achegaremos a biomasa 
a titulacións como a arquitectura ou as enxeñerías”.  

Ademais, o Plan impulsará o uso da biomasa como fonte de 
enerxía térmica na actividade industrial e no turismo. Outra 
das accións incluídas no documento é a posta en marcha de 
iniciativas que impulsen o acceso a mercados internacionais, 
a través de misións comerciais ou da participación en feiras 
internacionais, entre outras medidas. 
O impulso da formación e a mellora do talento humano é 
outro dos aspectos recollidos no Plan Estratéxico do Clúster 
da Biomasa. Para iso, a entidade pon en marcha xornadas 
formativas dirixidas a mellorar a capacitación dos operarios. 
O obxectivo é profesionalizar o sector biomasa-forestal e 
asegurar a súa continuidade con novos traballadores.
A folla de ruta fixada polo Clúster para os próximos anos 
establece tamén a consolidación do sector e o seu recoñe-
cemento, tanto en Galicia como máis aló das nosas frontei-
ras. Tamén contempla un reforzo das relacións coas admi-
nistracións a nivel local, rexional e nacional, e un aumento 
da concienciación social sobre o potencial da biomasa como 
fonte de enerxía ante a escalada de prezos dos combusti-
bles fósiles.
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Carmen  
Rial Lorenzo

ENTREVISTA

PRESIDENTA DE Bioeco2

“Reivindicamos a
importancia da xestión técnica
e profesional dos montes de Galicia”

Que é Bioeco2  e como xorde?
É unha asociación profesional técnica de ámbito forestal e do 
medio natural. Os membros da asociación son empresas que 
levan anos ofrecendo servizos de enxeñería dentro do sector 
forestal galego, no que tendo unha liña de traballo común, 
realizan actividades moi diferentes e especializadas. 
Hai un sentimento consciente nos nosos socios sobre a im-
portancia da aportación que cada un de nós exerce na xestión 
técnica dos bosques e no servizo aos propietarios forestais, 
especialmente aos propietarios comunitarios ou comunida-
des de montes. 
Debido a un diálogo e debates con compañeiros e compañei-
ras iniciado xa no 2019, xorde a necesidade e a oportunidade 
de formalizar unha colaboración máis clara e específica debi-
do a evidencia de problemáticas, retos e oportunidades co-
múns. Ao sermos empresas pequenas, é precisa unha unión 
de forzas para poder dar visibilidade ao labor que exercemos 
no territorio forestal, na contorna rural e  exercer unha fronte 
común para canalizar as nosas demandas.

Un dos obxectivos da asociación é impulsar 
e visibilizar a importancia dunha correcta 
xestión ambiental-forestal. En que se cen-
tra o voso traballo neste eido?
O principal obxectivo da asociación é promover as activida-
des e servizos dos seus socios no territorio. As actividades do 
colectivo deben ser mostradas e postas en valor ante a socie-

dade e outros organismos públicos ou privados. Aínda que o 
noso colectivo leva moitos anos traballando para impulsar o 
sector forestal, non fomos quen de comunicar con claridade o 
noso papel ou rol técnico, quizais, xustamente por iso, porque 
somos un colectivo de vocación implementadora, máis próxi-
ma as características propias da enxeñería. 
Outro tipo de organizacións dentro do sector forestal, levan 
moitos anos traballando en conxunto, intervindo nas políti-
cas de desenvolvemento rural e forestal. Isto é precisamente 
o que estamos agora a construír, unha organización de pro-
fesionais cun obxectivo básico en xestión do territorio que 
pretende colaborar co resto de organizacións para aportar a 
visión e experiencia que ata agora non estaba representada 
especificamente. 
Esa experiencia adquirida ao longo do tempo na aplicación 
da nosa formación e profesión, debe servir para mostrar a 
necesidade da nosa aportación en beneficio de toda a cadea 
de valor. Debemos advertir que, se o que precisa o territorio, 
(o medio rural e o mundo forestal) é precisamente a xestión 
forestal, (concepto de moda demandando por parte de todos 
os expertos), a nosa actividade profesional é a que debe ser 
reconsiderada e valorada pola sociedade debido a que so-
mos os que nos dedicamos precisamente a iso, por formación 
e vocación. Reivindicamos a nosa profesión para colocala no 
lugar que merece e poidamos contribuír a crear un mundo 
máis sostible. Para procurar un futuro próspero ao medio ru-
ral e o sector forestal, é preciso que se nos valore e poidamos 
exercer a nosa profesión coas mellores condicións posibles.
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Onde se atopa Bioeco2 no contexto actual? 
Estamos ante cambios profundos nos ciclos económicos e 
sociais (debemos tamén incluír na ecuación os ambientais). 
Sen querer tratar os conflitos bélicos ou de xeoestratexia eu-
ropea e mundial, que van definir un escenario novo en canto 
a dispoñibilidade de fontes de enerxía, xa a Axenda de Des-
envolvemento Sostible das Nacións Unidas e o Pacto Verde 
Europeo comunicara uns obxectivos para abordar o cambio 
climático e a degradación do medio natural. Conceptos tan 
de acotío como a loita contra o cambio climático, auga, a con-
servación da biodiversidade, a descarbonización ou o uso de 
recursos renovables, están en consonancia co desenvolve-
mento sostible das Nacións Unidas e os Obxectivos de des-
envolvemento da Unión Europea. Pois ben, gran parte destes 
temas caen dentro das responsabilidades e competencias do 
noso colectivo profesional. 
Sabemos que estes retos globais só poden ser alcanzados a 
través de políticas transversais e coa participación de múlti-
ples sectores económicos e sociedade, pero o noso traballo 
exerce un papel fundamental para poder conseguilo. 
O traballo dos membros de Bioeco2 desenvólvese na xestión 
forestal como concepto, e actúa a través das accións que se 
realizan no territorio, cos seus propietarios e resulta funda-
mental no actual contexto económico, ambiental e social.

Outra liña é a incorporación da innovación e das novas tec-
noloxías. Como noutros sectores, a dixitalización e inversión 
en i+d é fundamental para o desenrolo da nosa actividade, 
e é preciso unha colaboración público privada moito máis 
enfocada a nosas necesidades, onde os socios poidan acce-
der e formar parte nos proxectos. O propio contacto entre as 
empresas de Bioeco2 xunto cos diferentes servizos e espe-
cialización de cada unha, vai permitir dar un paso adiante en 
proxectos que doutra forma non serían posibles de xeito in-
dividual. Na actualidade xa hai proxectos dixitais promovidos 
entre varios socios.  
Por último, realizar difusión e formación dentro dos colectivos 
profesionais e cara a sociedade en xeral, vai dar luz a impor-
tante labor que realizamos. Levamos dous anos con accións 
de formación e participación en foros como o de este ano en 
Galiforest. Somos fundadores xunto co Clúster da Biomasa 
de Galicia da revista Conecta Savia. 

Cales son as liñas de traballo ás que está 
enfocado Bioeco2?
Para afondar nos obxectivos comentados, recoñecemos a ne-
cesidade de promover estratexias comúns para abordar eses 
problemas universais, e cómpre dotarnos de ferramentas 
para obter solucións colectivas mediante accións concretas. 
Para isto, estamos a crear canles de comunicación e difusión 
sobre temas de interese e establecemos un marco de colabo-
ración entre os distintos socios.
A primeira acción é reforzar as actividades de xestión que 
afectan á absorción de dióxido de carbono e establecer me-
canismos de compensación de emisións para distintos clien-
tes. Así mesmo é importante identificar as necesidades e po-
tencialidades de cada cliente ou xestor e atopar os recursos 
financeiros nas actividades que deban desenvolver, a través 
de recursos públicos ou privados. Queremos afondar na mul-
tifuncionalidade dos bosques, un exemplo é o mercado de 
servizos dos ecosistemas, no que estamos a traballar para 
dar forma a un mecanismo de compra venda, ou pago por 
servizos. Ao mesmo tempo é importante o diálogo coas Ad-
ministracións para axudar a que a inversión pública en xes-
tión sexa máis eficiente e, polo tanto, sustentable. 
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A quen vos dirixides?
Somos profesionais de enxeñería fores-
tal ou montes, ciclos formativos de grao 
medio ou superior en materias ambien-
tais ou forestais, etc... O colectivo non 
está pechado a titulacións específicas, 
sen embargo temos un fío común que é 
a xestión do territorio, rural ou forestal 
e debemos circunscribirnos a iso. 
Existe unha gran variabilidade de temá-
ticas porque intervimos de xeito técnico 
dende a orixe das materias primas ata 
a construción con madeira, por exem-
plo. Temos compañeiros que enfocan a 
súa actividade na xestión directa a co-
munidades de montes ou propietarios 
particulares de pequena propiedade 
a través por exemplo de redacción de 
proxectos de ordenación. Valoracións, 
venda de produtos, trámites de pro-
piedade, ata quen realiza consultoría 
técnica sobre normativa estrutural de 
vigas de madeira, tamén estamos es-
pecializados en grupos certificación fo-
restal, trazabilidade e legalidade. 
Independentemente do servizo concre-
to que se realice, estamos intimamente 
ligados ao territorio e o traballo directo 
real cos seus xestores ou responsables. 
Neste senso identificamos como clien-
tes dende administracións publicas, 
propietarios forestais, empresas fores-
tais (rematantes, serradoiros, indus-
trias), ata outras empresas e colectivos 
onde teñamos atribucións profesionais. 

A que retos vos  
enfrontades?
Aos que se enfronta o resto da socie-
dade. Nun contexto global, ao cambio 
de modelo socio-económico, custes da 
enerxía, despoboamento rural, cam-
bio climático, perda de biodiversidade, 
etc... Con todo, somos conscientes que 
se nos incorporamos aos ODS, pode-
mos contribuír a que parte deses retos 
poidan ser alcanzados, xerando unha 
oportunidade de participación na súa 
resolución ao tempo que promocio-
namos a nosa actividade económica e 
profesional. 
Agora, a prioridade está na promoción 
da nosa actividade e conseguir que poi-
damos realizala coa maior cantidade de 
recursos posibles.

Que te levou a  
adicarte a este sector?
Unha das miñas maiores pretensións 
dende nena era o coidado e conser-
vación do medio ambiente, e todo o 
relacionado con el. Estudei Química 
Ambiental e xestión e organización de 
recursos naturais e paisaxísticos no CE-
FEA Lourizán, movida en todo momen-
to pola parte ambiental e paisaxística 
das formacións; non foi ata cando co-
mecei a traballar no 2007 nun estudo 
de enxeñaría forestal onde descubrín a 
parte máis técnica da xestión dos mon-
tes, e deime conta de que ese coidado 
de conservación do medio ambiente ao 
que eu aspiraba, ía unido a unha orga-
nización dos aproveitamentos do terri-
torio.  Van xa 15 anos nos que levo tra-
ballando neste campo e espero poida 
seguir contribuíndo deste xeito moitos 
máis. 
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Presente e futuro 
dos serradoiros de 
piñeiro en Galicia

Laura Lozano (Maderas Goiriz, Vilalba) e Ana Busto (Serrerías Rodríguez, Valga) son parte do 
relevo xeneracional que se está a experimentar nos serradoiros galegos. 
En ámbolos dous casos, son a cuarta xeración de empresas do sector que naceron no seu día 
como pequenos serradoiros e que na actualidade son referentes en innovación e iniciativas.
Falamos con elas para coñecer a súa visión da situación actual e perspectivas do sector forestal 
e da madeira. 
#ElasXeranSector
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“

Ana Busto Zúñiga

ENTREVISTA

ADXUNTA DE DIRECCIÓN DE SERRERÍAS RODRÍGUEZ 
Valga (Pontevedra)

Se o mercado o soporta, a suba dos 
prezos da madeira de piñeiro é unha 
vía para revalorizar o monte”
Abordamos con Ana Busto, da firma pontevedresa Serrerías Rodríguez, a 
cuarta xeración desta empresa familiar, a situación que atravesa o sector 
forestal, marcada pola alta demanda de madeira e as subas de prezos. Con 
ela falamos tamén dos retos que ten por diante a madeira de piñeiro, coa 
que traballan.

Ana Busto Zúñiga é a cuarta xeración de Serrerías Rodríguez, empresa situada en Valga (Pontevedra) que 
fundou seu bisavó no 1958. Daquela comezou como rematante e pouco despois contaría cunha licenza 
para serradoiro en Catoira. Ana é tamén a primeira muller desta saga familiar involucrada na dirección da 
compañía, dirixida actualmente polo seu pai e o seu tío. 
Con ela coñecemos as liñas de traballo deste serradoiro, que emprega en exclusiva madeira de piñeiro 
galega e, na medida do posible, próxima ás súas instalacións. Busto reivindica o papel que representan 
os serradoiros á hora de fixar poboación e crear emprego no rural. 
Preguntámoslle tamén por algúns dos retos que afronta o sector e as consecuencias que están a experi-
mentar, derivadas da situación mundial dos últimos dous anos.
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Sempre tiveches claro que 
querías traballar no serra-
doiro ou estiveches intere-
sada noutros sectores?
Quería rematar traballando no serra-
doiro, pero é verdade que non contaba 
incorporarme tan axiña como ó final 
aconteceu. O meu plan inicial era estar 
algún tempo noutras empresas en di-
ferentes sectores e postos, pero ó final 
xurdiu unha oportunidade na empresa 
para cubrir unha vacante e xa quedei. 
Considero que é positivo ter a expe-
riencia que che pode aportar traballar 
noutros sectores, pero tamén é bo co-
mezar cedo na empresa, para poder 
estar en diferentes seccións dentro da 
compañía para coñecelas, o que che 
permite ter unha visión máis ampla da 
empresa.

Dende hai case 3 anos es 
adxunta de dirección da 
compañía, pero estiveches 
traballando tamén noutras 
seccións da empresa. Como 
resultou esta evolución 
dentro da firma? 
Estudei Administración e Dirección de 
Empresas e logo estiven un ano facen-
do un máster en Barcelona, que com-
paxinaba cun traballo noutra empresa 
do sector, unha firma que traballa con 
pallets en Tarragona. Nos últimos anos 
da carreira xa estiven traballando du-
rante os veráns na empresa e foi un xei-
to de ir coñecendo o serradoiro. Estiven 
en seccións como a báscula, coa emi-
sión de albaráns, así como na sección 
de Calidade e Certificación Forestal. 

Actualmente que funcións 
ocupan máis o teu día a día 
na empresa?
Encárgome principalmente da xestión 
de clientes, provedores e do transpor-
te, tanto interno, no que contamos cun-
ha flota de 10 camións; coma no envío 
de mercadoría a clientes con outros 
camións. Á marxe diso, ó ser unha em-
presa familiar, á veces toca encargarse 
de traballos en distintas áreas.

Desde que estás no se-
rradoiro, ¿tiveches algún 
proxecto co que te ilusiona-
ses máis ou algún cambio 
significativo que xa impul-
saras ou que queiras levar 
a cabo?
Gústame moito o trato diario coa xente, 
o que me permite a xestión con clientes 
e proveedores. Fíxome especial ilusión 
a posta en marcha dun proxecto, que 
no seu momento impulsei, e que nos 
permitiu dixitalizar a xestión das des-
cargas. Fixémolo a través dunha apli-
cación coa que conseguimos reducir o 
tempo de espera das descargas. Re-
sultaba útil tanto para os transportistas 
como para o serradoiro, conseguindo 
unha xestión máis eficaz. Agora mes-
mo non o estamos empregando porque 
cambiou o sistema de entradas, pero 
imos volver a utilizalo.

Á marxe deste programa, 
estades interesados en 
avanzar na dixitalización 
doutros procesos no serra-
doiro?
Na sección de maquinaria estamos 
apostando moito pola automatización 
do proceso, buscando reducir o esfor-
zo físico que require o traballo nun se-
rradoiro. Procuramos que o traballador 
teña que facer un control do proceso 
máis que un esforzo físico. Levamos 
dedicado un importante esforzo e re-
cursos neste sentido. Así, cada ano 
procuramos mellorar o proceso auto-
matizándoo ou introducindo algunha 
maquinaria que contribúa a iso para 
incrementar a produtividade e mellorar 
as condicións de traballo.

Estades centrados no mer-
cado nacional ou tamén  
comercializades noutros 
destinos?
Traballamos principalmente no mer-
cado nacional, pero un 30% da nosa 
produción expórtase a Portugal, Italia 
e Francia.

En que liñas de negocio es-
tades centrados en Serre-
rías Rodríguez?
A principal liña de traballo, que supón 
o 80% da produción, é procesar madei-
ra para a fabricación de europalet, que 
se emprega no sector da alimentación. 
Estamos moi especializados nesa liña, 
xa que vendemos non só a empresas 
que fabrican ese tipo de palet, senón 
que tamén lle vendemos a compañías 
que os reparan. No caso destas últimas, 
dende Serrerías Rodríguez xa lle pro-
porcionamos as táboas listas para que 
substituían as danadas dun xeito fácil. 
Proporcionámoslle dende o taco corta-
do a medida ata a táboa pintada da cor 
que se emprega nese tipo de palet. Así, 
simplemente teñen que cambiar o ele-
mento danado polo novo. 
Por outra banda, no 20% restante da 
produción, estamos centrados en car-
pintería, sobre todo na esqueletaxe de 
sofás.

Segue manténdose a de-
manda?
Polo momento no sector da embalaxe 
segue a tendencia e mantense a de-
manda, aínda que é certo que hai certa 
incerteza co que ocorrerá tralo verán, ó 
igual que acontece noutros sectores.

“Fíxome especial 
ilusión impulsar  
a posta en marcha 
dun proxecto que 
nos permitiu  
dixitalizar as  
descargas,  
conseguindo unha  
xestión máis  
eficaz”



22

Conecta Savia Nº2

como Estados Unidos a estivesen pagando máis, senón polo 
aumento dos custos dos fletes.
Iso provocou que aquelas empresas que mercaban ese tipo 
de madeira xa non lles compensase, o que repercutiu nese 
incremento da demanda nacional. A guerra de Ucraína tamén 
afectou, xa que a madeira procedente de países coma Rusia 
ou Bielorrusia está a ter moitas restricións. 

Como ves o futuro da empresa? 
A liña de negocio con maior proxección de futuro é o palet. De 
feito, dende fai un ano estamos a ter unha demanda moi alta 
de táboa para embalaxe. Entre outras razóns, o incremen-
to da demanda debeuse ós cambios que se produciron nos 
últimos dous anos nos fluxos do comercio, que tamén nos 
afectaron. Moita da madeira que viña de países como Chile 
ou Brasil deixou de chegar non só porque noutros mercados 

No voso caso traballades só con madeira 
de piñeiro, de que maneira vos afectou o in-
cremento dos prezos desta madeira que se 
viviu ata o verán deste ano? 
Nós traballamos só con madeira de piñeiro galega e preferi-
blemente de proximidade. Nos últimos anos, co incremento 
da produción que experimentamos, tivemos que incremen-
tar tamén a entrada  de madeira doutras provincias galegas, 
coma Lugo ou Ourense, xa que antes traballabamos maiori-
tariamente con madeira local. 
Dende hai un ano tivemos bastantes problemas de abaste-
cemento. En setembro do ano pasado a pouca madeira que 
conseguiamos case nos obriga a parar a liña de produción. 
Despois diso conseguiuse mellorar algo a situación, pero 
houbo subas dos prezos da madeira cada semana. Produciu-
se un incremento dos prezos moi continuo nun mercado que 
era moi estable, xa que non había estas grandes variacións. 
Tamén é verdade que, se o mercado o soporta, este incre-
mento dos prezos é positivo, xa que se revaloriza o monte, 
podendo pagar máis ós nosos proveedores e eles ós propie-
tarios forestais, de xeito que tamén haxa maior interese por 
plantar piñeiro, ó obter rendibilidade.

A suba dos prezos da madeira do piñeiro 
pode axudar a reverter a retroceso das ma-
sas de piñeiro que se está a rexistrar dende 
hai anos fronte a outras especies?
Dende logo, xa que se o piñeiro ten maior valor hai máis inte-
rese por plantar e por facer unha silvicultura axeitada coa que 
lograr maior rendibilidade. En definitiva, é un xeito de coidar 
máis o monte e que teña maior valor. Ademais, cómpre ter 
presente que o piñeiro é unha madeira que pode ter un gran 
futuro con aproveitamentos como a embalaxe, a construción 
ou moitos outros ámbitos. A madeira, como material sostible, 
vai ter unha alta demanda nun futuro.

Segue habendo gran demanda de madeira 
de piñeiro galego?
Houbo moita demanda de madeira tanto de Portugal coma 
de compradores do resto de España que viñeron a Galicia a 
mercar moita madeira en rolla, o que provocou que fosen me-
ses complicados por esa demanda superior á oferta. Agora 
mesmo estabilizouse un pouco a situación, sen saber moi ben 
se se debe a unha baixada da produción no sector ou a que se 
reduciu a demanda exterior.

“O último ano tivemos  
bastantes problemas de  
abastecemento e en setembro 
do 2021 a pouca madeira que 
conseguiamos de montes  
galegos case nos obriga a  
parar a liña de produción”
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Como valoras a situación actual do piñeiro 
galego?
Estamos nun momento complicado e de incerteza non só po-
los condicionantes a nivel mundial, que afectan directamente 
no mercado, senón porque non se sabe ben nin a cantidade 
de madeira de piñeiro que hai no monte. Nese sentido é moi 
importante o traballo que se está facendo dende a Fundación 
Arume para potenciar tanto a plantación de piñeiro como a 
madeira de calidade ou o emprego da madeira de piñeiro.

No voso caso, vedes factible apostar por 
unha maior valorización da madeira de pi-
ñeiro con outras liñas de negocio?
Polo momento non temos proxectos nesa dirección porque 
estamos moi especializados e centrados no sector da emba-
laxe, pero son temas a ter en conta. Agora estamos centrados 
na fabricación do palé e enfocados en produción e contamos 
con maquinaria moi específica para satisfacer as demandas 
dos nosos clientes. É unha porta que deixamos aberta e que 
non descartamos.

Que produción manexades en Serrerías Ro-
dríguez?
Consumimos unhas 550 toneladas de rolla ó día e temos 
unha produción duns 6.000 metros cúbicos mensuais.

Apostades tamén pola certificación fores-
tal, precisades este tipo de certificados nos 
mercados nos que traballades?
Traballamos indirectamente con dúas multinacionais da fa-
bricación dos europalets, empregados sobre todo no sector 
da alimentación, e estas empresas esíxennos dende hai anos 
que toda a madeira conte con certificación forestal. De feito, a 
introdución na certificación fixémola porque nos pedían con-
tar con este tipo de selos. Fomos comenzando pouco a pouco 
a incluílos e hoxe o 80% das nosas vendas teñen certificación 
PEFC, aínda que tamén estamos certificados en FSC.

Cales son os retos que se lle presentan ó 
sector forestal galego?
O sector forestal galego é xa moi puxante, pero creo que aín-
da o vai ser máis pola alta demanda que vai ter a madeira 
nos próximos anos, por iso coido que é importante que toda 
a cadea de valor traballemos unidos, dende asociacións de 
propietarios, rematantes, serradoiros, industrias... para pre-
pararse de xeito que saibamos adaptarnos e atender esa de-
manda, sen deixar pasar a oportunidade.

Que lle pedirías ás Administracións para 
apoiar ó sector forestal galego?
Que non sexa tan cortopracista en toma de decisións políti-
cas, xa que o sector forestal precisa de medidas e actuacións 
que estean máis enfocadas a longo prazo.

Un dos retos que se lle presentan a moi-
tos sectores é a falta de remuda xeracional, 
como o estás vendo no ámbito forestal?
Coido que é un sector no que está habendo moita xente nova 
interesada nel e que vén con forza, ganas de traballar e pre-
parada. Ademais, aínda que segue a ser un sector onde a 
maioría son homes, cada vez hai máis presenza de mulleres 
en distintas áreas. Na nosa empresa o 12% dos empregados 
son mulleres e moitas delas na liña de produción, polo que se 
van dando pasos tamén neste senso.

“Os nosos principais clientes 
esíxennos dende hai moitos 
anos contar con certificacións 
forestais, así hoxe o 80% da 
madeira coa que traballamos 
está certificada”
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Laura  
Lozano

ENTREVISTA

DIRECTORA COMERCIAL 
DE MADERAS GOIRIZ

“Sería interesante ter madeira  
galega de máis calidade para  
competir coas coníferas do norte  
de Europa”

Laura Lozano, directora comercial da em-
presa lucense Maderas Goiriz, cóntanos 
como é o seu día a día na empresa familiar e 
aborda a situación actual do sector forestal 
galego e algúns dos retos que se lle pre-
sentan.

Laura Lozano ten claro que o seu é o sector forestal. En certo 
modo lévao no sangue, xa que é a cuarta xeración de Made-
ras Goiriz. Esta empresa familiar comezou coma boa parte dos 
serradoiros galegos, a pé do monte e da aldea, neste caso na 
parroquia de Goiriz, en Vilalba (Lugo). Os pais de Laura de-
cidiron a finais dos anos 80 trasladarse ó polígono industrial 
onde se atopan hoxe, coa intención de seguir medrando.
Hoxe xunto con Laura, tamén o seu irmán José segue co ne-
gocio familiar, á fronte do cal se atopa seu pai. Con Laura co-
ñecemos máis desta empresa e dalgúns dos retos que se lle 
presentan ó sector forestal.

Es a cuarta xeración desta empresa fami-
liar, incorporarte á empresa parece case un 
paso lóxico, cando empezaches a traballar 
en Maderas Goiriz? 
Eu empecei no 2013 e levo a parte comercial, como encarga-
da de vendas. Aínda que ó ser unha empresa familiar acabas 
traballando onde te precisan.

Como valoras o teu día a día na compañía?
Gústame moito a parte comercial porque me permite estar 
en contacto directo cos clientes. Exportamos moito e ó es-
tar neste departamento tamén me permite visitar ós clientes 
doutros países ou doutras partes de España, aínda que coa 
pandemia estes encontros directos con clientes e proveedo-
res reducíronse. Estar en contacto con outra xente do sector 
permíteche unha aprendizaxe diaria.

Con que madeiras traballades?
Traballamos só con madeira de piñeiro galega e de proximi-
dade. Sobre todo serramos piñeiro radiata e pino do país e, 
en menor medida, silvestre, xa que hai menos. Mercamos nun 
radio duns 90 quilómetros cadrados á redonda do serradoiro.



25

Conecta Savia Nº2

“Sempre tentamos 
buscarlle o maior 
valor engadido á 
madeira”

“Se conseguimos manter os bos prezos 
para a madeira, será o xeito para ter un 
monte aproveitado e equilibrado, onde 
haxa espazo para diversidade de especies”

Cales son as liñas de nego-
cio nas que vos centrades 
en Maderas Goiriz?
Sempre tentamos a buscarlle o maior 
valor engadido á madeira. O proceso 
comeza xa coa explotación forestal, 
é dicir coa compra de madeira en pé 
ós propietarios forestais, madeira que 
logo cortamos coas nosas procesado-
ras. Para o serradoiro traemos a rolla de 
calidade e o resto vendémolo a outras 
industrias de taboleiro. A madeira que 
entra na fábrica procuramos que sexa 
da maior calidade para evitar desperdi-
cios a causa de nos ou outros defectos.
Con esa madeira que nos entra no se-
rradoiro facemos táboa e taboleiro, tan-
to para carpintería coma para fábrica de 
CLT ou o que nos requira o mercado, e 
tentamos ademais darlle unha segunda 
transformación noutro tipo de produtos. 
Agora mesmo estamos facendo moito 
cuadradillo para as caixas da froita. O 
que adoitamos exportar é o taboleiro 
que facemos para formigón pequeno, 
que é  tamén a liña na que máis esta-
mos centrados.

Conseguides atopar a ma-
deira acorde ó que vos pide 
o mercado?
Estamos traballando co que nos chega, 
pero é importante que dende todos os 
elos da cadea, empezando polos pro-
pietarios forestais e coa implicación de 
todos, se traballe na mellora da calida-
de da madeira de piñeiro. 
Se se mellora a calidade da madeira 

repercutirá directamente en todos, po-
dendo pagar máis a madeira no mon-
te e podendo facer produtos de maior 
valor engadido e con menos desperdi-
cio para os serradoiros e as industrias 
transformadoras. Tampouco é unha 
decisión que sirva tomar unha empresa 
soa ou unha parte soa do sector, debe 
ser un esforzo de todos para que se 
vexan resultados. 
Agora mesmo nos serradoiros estan-
se facendo os produtos que se poden 
coa madeira que temos, pero se conse-
guimos mellorar poderemos ter outras 
vantaxes que tamén van repercutir no 
propietario forestal e noutras indus-
trias. Nese sentido son importantes os 
esforzos que se están facendo dende a 
Fundación Arume para contar con plan-
ta mellorada e ó impulsar a marca de 
calidade Pino de Galicia. 
Os propietarios forestais precisan po-
der ter acceso a planta mellorada, facer 
unha silvicultura axeitada e despois os 
serradoiros e industrias temos que ser 
capaces de aproveitar o máximo esa 
madeira  para ter bos rendementos e 
ser competitivos con outras especies. 
A nós gustaríanos contar con madeira 
de mellor calidade, porque no día a día 
atopámonos con dificultades que redu-
cen o aproveitamento da madeira. Sería 
interesante ter madeira galega de máis 
calidade para ser competitivos coas co-
níferas do norte de Europa.

Levades tempo traballan-
do en produtos innovado-
res como o taboleiro de CLT, 
que fabrica Xilonor, como 
comezastes a apostar por 
eles?
Nós somos provedores de madeira, 
coma outros serradoiros. Demándan-
nos madeira de certos requisitos míni-
mos aptos para madeira estrutural. 

Buscades outras novas li-
ñas de negocio similares ou 
de maior valor engadido?
Si que estamos valorando outras liñas 
para diversificar e procurando produtos 
cun maior valor engadido, pero polo 
momento son só ideas sobre as que 
traballar. Tamén estamos sempre ten-
tando optimizar os nosos procesos pro-
dutivos. Estamos moi pendentes de in-
troducir innovacións no serradoiro que 
poidan mellorar o día a día e facernos 
máis competitivos. 
A verdade é que nestes momentos, 
tódolos serradoiros estamos nun mo-
mento dunha alta demanda de pro-
dutos, e xa custa atender esta gran 
demanda e moito más pensar a longo 
prazo ou noutras liñas de negocio. Es-
tamos moi centrados en poder cumprir 
cos nosos clientes.

En que mercados estades 
operando?
A metade da nosa produción expórta-
se sobre todo para Europa, en países 
como Francia e Italia, así como na zona 
do Magreb e Centroamérica. Polo tipo 
de produto que vendemos, cunha alta 
durabilidade, o noso cliente tarda en 
volver mercar, o que fai que varíe o des-
tino da madeira que procesamos.

Demandan os mercados as 
certificacións forestais?
Traballamos con certificación FSC e 
PEFC. As fábricas de taboleiro, ós que 
lle vendemos dende puntal a todo o 
produto que non podemos procesar no 
serradoiro, demándannos que sexa ma-
deira certificada. Aínda que hai clientes 
que nolo piden, aínda son moi poucos. 
Entendemos que chegará un momento 
en que toda a madeira que se comer-
cialice sexa certificada, por iso traballa-
mos xa nesa dirección, pero aínda está 
moi lonxe porque non hai esa demanda 
por parte dos mercados.
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Os acontecementos dos úl-
timos meses a nivel inter-
nacional marcaron os rit-
mos dos mercados, como 
vos afectou?
Un dos temas que máis nos afectou foi 
o incremento dos custos dos fletes, ata 
o punto que algúns dos clientes que te-
mos en países como México decidiron 
agardar á hora de facer pedidos debido 
ó alto prezo que lle supoñía o transpor-
te. Ademais do incremento do prezo, 
os prazos de espera podían supoñer 
varios meses e sen asegurar nin seque-
ra que nese momento puideras cargar. 
Volveuse case unha poxa. É verdade 
que algúns mercados están bastante 
estables, pero noutros segue a haber 
esa problemática.

E a suba dos prezos da ma-
deira? Mantense a tenden-
cia á alza?
Dende setembro do ano pasado, co 
chamado efecto palé, pola alta de-
manda que tivo este tipo de transfor-
mación, houbo escaseza de madeira de 
toda Europa. Agora mesmo, aínda que 
en Galicia non o estamos a notar polo 
momento, noutros mercados como o 
americano xa se está apreciando unha 
baixada dos prezos da madeira. É certo 
que non se volveu ós prezos previos a 
estas subas, pero xa baixou, e a ten-
dencia a curto prazo tamén parece ser 
á baixa.
Por agora séguese con prezos altos en 
Galicia e nós tentamos repercutir ese 
prezo alto tamén nos prezos que pa-
gamos ós produtores forestais e tamén 
estamos obrigados a transmitírllelo ó 
cliente, aínda que moitos mantéñense 
á espera por se se produce esa baixa-
da. O positivo é que por fin podemos 
satisfacer as necesidades económicas 
do propietario forestal, de xeito que o 
animamos a seguir plantando conífe-
ras, xa que son unha especie que ten 
moitos aproveitamentos máis alá da tá-
boa, dende celulosas ou o seu uso para 
fins estruturais. 
As coníferas teñen unha venda asegu-
rada no futuro. Se conseguimos man-
ter os bos prezos para a madeira será 
o xeito para ter un monte aproveitado 
e equilibrado onde haxa espazo para 
diversidade de especies. 

Como ves o futuro da em-
presa e do sector forestal?
O futuro da empresa está ligado ó fu-
turo do sector forestal e son comple-
tamente optimista. A madeira vai ser 
un gran aliado nalgúns dos retos que 
se lle presentan á sociedade, como é o 
cambio climático. O sector forestal e as 
coníferas van ter un futuro próspero e 
agora é tempo de adaptarnos para asu-
mir os retos que se presentan. É tempo 
de plantar para dentro duns anos ter 
madeira coa que traballar. Creo que hai 
que centrarse en traballar co propieta-
rio, que vai ser fundamental, e mentres 
tanto a industria adaptarnos para poder 
aproveitar despois esa madeira.

Unha parte da sociedade 
rexeita o aproveitamento 
forestal de certas especies 
en Galicia, como o vedes 
dende o sector? 
O sector forestal segue a ser un gran 
descoñecido. Arrástrase aínda esa idea, 
que se inculcou durante moito tempo, 
de que cortar árbores está mal, can-
do é xusto o contrario, sempre que se 
volva  plantar. A madeira é das únicas 
materias primas que podemos rexene-
rar, cortando e volvendo a plantar, a di-
ferencia doutras coma o petróleo, que 
non podemos xerar, así coma moitos 
outras materias primas que son limita-
das
Seguimos tendo necesidades no noso 
día a día que podemos cubrir coa ma-
deira, dun xeito sostible e facendo un 
uso eficiente da madeira. Ademais, 
as plantacións contribúen a mitigar 
un problema que temos actualmente, 
como son as emisións de carbono, xa 
que absorben ese carbono. 
Como sector fáltanos seguir traballan-
do por trasladarlle á sociedade a con-
tribución positiva que temos e preci-
samos combater ese descoñecemento 
que sigue habendo. Tamén cómpre ter 
presente que especies coma o piñeiro 

levan en Galicia milleiros de anos. 
Necesítanse uns criterios para que 
poida haber plantacións e se siga con-
servando un monte con diversidade 
de especies, pero hai que procurarlle 
un rendemento á propiedade e seguir 
unha silvicultura axeitada que permita 
un aproveitamento. Deberíase abordar 
entre todos, e procurando un equilibrio 
e unha forma de vida no rural e no fo-
restal.

Que lle pedirías ás Admi-
nistracións para apoiar ó 
sector forestal galego?
Sobre todo precisamos que teñan en 
conta ó sector á hora das tomas de de-
cisións. Necesitamos que nos inclúan 
nos procesos á hora de fixar as políticas 
que se van seguir no ámbito forestal, 
porque son políticas a longo prazo e é 
preciso que se conte con todos os im-
plicados, dende o propietario, a indus-
tria e ata o consumidor final. 
No sector forestal manexamos prazos 
moi longos, porque traballamos con 
especies que teñen quendas de cur-
ta longos, como moi pouco 15 ou 25 
anos polo que precisamos que esas 
decisións a longo prazo sexan consen-
suadas. Tamén precisamos unha maior 
axilidade burocrática.

“Fáltanos seguir 
traballando por 
trasladarlle á  
sociedade a contri-
bución positiva que 
proporciona o  
sector forestal e 
combater ese des-
coñecemento que 
sigue habendo”
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Vicente
Lustres

ENTREVISTA

BIOSTATECH

“Biostatech pode aportar solucións  
a problemas do sector forestal;  
por exemplo no tratamento intensivo  
do volume de datos dos que se dispoñen”

Que é Biostatech? Quen a formades?
Biostatech é unha empresa de bioestatística aplicada, confor-
mada por un equipo interdisciplinario que conxunta coñece-
mentos avanzados en estatística, bioloxía e ecoloxía, físicas, 
matemáticas, biotecnoloxía, bioinformática e xenética. Igual-
mente, reúne profesionais con alta experiencia en investiga-
ción e consultaría estatística.

Cantos anos levades? Como comezou a 
vosa actividade?
O noso inicio de actividades sitúase no ano 2012. Neses anos 
estaba a potenciarse o emprendemento universitario como 
unha fórmula alternativa de negocio e empregabilidade de 
alta formación, ante a incipiente crise económica que golpea-
ba con dureza múltiples sectores. As spin-offs universitarias 
xurdiron como un medio idóneo para trasladar e transferir o 
coñecemento xerado desde o ámbito académico, á hora de 
achegar solucións ao ámbito empresarial e á sociedade.

A orixe de Biostatech sitúase no prestixioso Grupo de Bioes-
tatística da Universidade de Santiago de Compostela. Este 
Grupo recibía cada vez máis peticións de axuda para mellorar 
a calidade das investigacións e estudos, especialmente den-
de a área biosanitaria. A falta de formación en estatística de 
investigadores e profesionais de distintos ámbitos, supoñía-
lles a xeración de graves erros, tanto dende unha fase inicial 
de deseñar un estudo, de tratar e analizar datos, como de in-
terpretar adecuadamente os resultados.
Ante a imposibilidade de afrontar tanta demanda, vimos a 
necesidade e a oportunidade de crear Biostatech. Unha em-
presa con dedicación exclusiva aos seus clientes, para poder 
achegarlles solucións metodolóxicas e estatísticas de alta ca-
lidade científica-técnica, coa obtención de resultados robus-
tos en prazos coherentes.
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Que papel representa a es-
tatística? 
Nun período de continuos e imparables 
avances tecnolóxicos, resulta cada vez 
máis sinxelo xerar e almacenar multi-
tude de datos, que conteñen moita in-
formación. Nunca houbo tantas opcións 
de extraer coñecemento, pero para iso 
resulta necesario saber situar ben o 
problema para resolver, e empregar 
as técnicas analíticas adecuadas para 
achegar solucións óptimas. A estatísti-
ca é sen dúbida unha disciplina e ferra-
menta esencial para lograr os devandi-
tos obxectivos.

Que tipo de traballos e 
proxectos realizades ou 
solucionades?
A maior parte dos estudos que nos 
formulan enmárcanse dentro das Cien-
cias da Vida e a Saúde, especialmente 
na área de investigación biomédica. A 
modo de exemplo, estudos clínicos que 
melloran o prognóstico e diagnóstico 
de enfermidades, ou a efectividade e 
seguridade de determinados fármacos. 
Pero tamén temos a oportunidade de 
resolver retos de distinta complexidade 
noutras áreas de coñecemento. Dentro 
do ámbito “bio” afrontamos estudos 
relacionados coa ecoloxía, medio am-
biente, zooloxía ou acuicultura, entre 
outros.

Cales foron ou son os vosos 
proxectos “estrela”?
Realmente, todos os traballos supoñen 
para Biostatech un reto a solucionar. 
Todos supoñen unha motivación para o 
equipo, e o éxito, moitas veces, baséase 
na boa comunicación que logramos cos 
clientes. Necesitamos entender ben o 
problema e obxectivos, comprender o 
que significan as variables de estudo 
e o que nos achegan os datos. A partir 
de aí, co noso coñecemento acabamos 
logrando resultados e conclusións ade-
cuadas e robustas.
Aínda así, é certo que pola complexi-
dade, a extensión e a boa finalización, 
hai algúns proxectos que temos máis 

presentes. Entre eles, atópanse o ase-
soramento sobre metodoloxías avan-
zadas que tivemos a oportunidade de 
realizar para o BBVA Data & Analytics, 
un complexo proxecto de clasificación 
de aceites de virxe extra para o antigo 
CETAL ou a instauración de modelos 
preditivos para FINSA. 
Actualmente, estamos involucrados 
en múltiples proxectos con diversas 
empresas como son Nova Pescanova, 
traballando sobre aspectos relaciona-
dos co control de calidade dunha das 
súas liñas de produtos; Estrella Galicia, 
indagando no control do proceso de 
fermentación e control de calidade; ou 
Torusware, aplicando novas metodo-
loxías estatísticas punteiras en proble-
mas de modelización de datos comple-
xos e big-data.

Tivestes oportunidade al-
gunha de realizar estudos 
do sector forestal?
Agardaba esta pregunta, e por fin pó-
doche falar seguramente dunha das 
liñas de actividade máis interesantes 
de Biostatech, froito da colaboración e 
servizo a Asefor. Inicialmente coa aná-
lise e mellora de cuestionarios que esta 
empresa leva realizando de forma inin-
terrompida desde hai 5 anos a propie-
tarios de toda Galicia, e que implica que 
Asefor posúa actualmente unha infor-
mación ampla, robusta e fidedigna do 
que é o sector forestal galego. Por ou-
tra banda, polos estudos de predición 
de masa forestal a través de fotografía 
aérea. Resulta moi destacado como, a 
partir do seu coñecemento e experien-
cia, foron capaces de lograr estimacións 
cun alto nivel de acerto. O noso papel 
con eles é a achega de maior solidez na 
definición do modelo máis adecuado, 
ante escenarios diferentes que se pro-
ducen ao longo da xeografía galega.
Asefor é un exemplo de empresa in-
novadora dentro dun sector primario. 
Unha referencia e un axente esencial 
para afrontar o novo período de evolu-
ción que se está a desenvolver no ám-
bito forestal.

Que aspectos considera que 
serán clave neste sector nos 
próximos anos? Que pode 
aportar Biostatech ao sec-
tor agroforestal? 

Posiblemente, o sector forestal ten 
moito que avanzar en materia de in-
novación. Pero tódolos avances que se 
queiran realizar débense facer sobre 
unha base máis sólida, a partir da cal 
póidanse determinar e identificar as-
pectos concretos de mellora. Todo isto 
pasa inevitablemente por ter maior co-
ñecemento do sector. 
Biostatech pode aportar solucións a 
distintos problemas que xorden dende 
o sector. Dende coñecer en profundida-
de as zonas que estudamos, co fin de 
poder levar a cabo nelas mellores prác-
ticas sostibles, ata dar un tratamento 
intensivo o gran volume de datos dos 
que se dispoñen, e converter eses da-
tos en resultados robustos que axuden 
a tomar boas decisións.
Analizar estatisticamente a información 
da que dispoñen e un factor que as fará 
diferenciais cara o futuro. É un salto que, 
sen dúbida, tense que dar pensando na 
necesidade de abordar un importante 
cambio na xestión forestal dos nosos 
montes, de forma sostible, rentable e 
respectando a biodiversidade.
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Os propietarios 
forestais
QUE PENSAN SOBRE O SECTOR? 
 
O RESULTADO, DA MAN DO GRUPO ALVARIZA

Coñecía os selos 

FSC e PEFC?

Asefor recompilou datos da sondaxe forestal realizada durante as altas 
de certificación forestal sostible aos membros FSC® e PEFC™ dos Gru-
pos Alvariza de Xestión Forestal, para propietarios forestais en pequena 
propiedade.
Presentamos un resumo dos resultados. O estudo completo está dispoñble na páxina web www.bikenta.com

Aumenta a porcentaxe de descoñecemento nos 
xestores/propietarios forestais sobre os selos 
de certificación con respecto á análise anterior, 
situándose por riba do 79%. 
Existe un maior coñecemento en áreas xeográ-
ficas que probablemente teñan relación coa es-
pecie forestal utilizada e o tipo de propiedade 
forestal (superficie de parcela) maioritaria (mini-
fundio – montes veciñais en man común). 

Asemade, constátase a necesidade de maior 
divulgación por parte dos selos de certificación 
e probablemente outros integrantes do sector 
forestal/cadea da madeira, sobre globalizar o 
coñecemento na sociedade destas ferramentas 
de mercado para produtos que garanten a sus-
tentabilidade dos produtos de orixe forestal.
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O eucalipto,  

que influencia 

ten no monte?

Cal é a orixe  

dos incencios 

forestais?

Pensas plantar 

algunha especie 

de piñeiro?

A percepción sobre a influencia do eucalipto no 
monte segue positiva de xeito maioritario.
A tendencia nas repostas en función do factor 
de sitio das parcelas catastrais tamén se man-
tén, comentábamos no informe anterior: “pode 

O 2022, que pasará a historia como un dos máis 
terribles en cantidade e severidade dos incen-
dios forestais en España, analizamos a opinión 
dos xestores de minifundio galego sobre a súa 
percepción sobre a orixe dos lumes.
A maioría das voces expertas apuntaban a falta 
de xestión como principal causa dos incendios. 
Debemos estudar entón, cales son as causas 
desa suposta falta de xestión, xunto con outros 
factores: definir cal é o nivel de xestión existe na 
actualidade, quen ten a responsabilidade desa 
xestión en cada caso e para cada tipoloxía de 

Esta pregunta pretende coñecer a vontade de 
utilizar as coníferas nun futuro. 
A preferencia do propietario activo de minifun-
dio en Galicia promove unha inversión forestal 
baseada no uso doutras especies de árbores di-
ferentes as coníferas, con un 10% de indecisos. 
A tendencia a repoboar con especies diferentes 
aos piñeiros aumenta de un 58,41% a un 65% 
na revisión actual. Lugo segue a ser a provincia 
maioritaria no uso potencial de piñeiros en futu-
ras reforestacións.

ser debida diversos factores, como a profesio-
nalización dos propietarios, incendios forestais, 
uso da superficie forestal, etc.”

propiedade (pública, comunitaria, conveniada 
coa administración forestal, privada, etc), e que 
factor ou factores impiden a “correcta” xestión 
forestal que reduciría aseveridade, número e 
extensión dos incendios forestais que sofren 
tantos montes na actualidade.
Pirómanos e falta de limpeza (nesta resposta 
podemos facer unha certa analoxía subxectiva 
coa falta de xestión, anteriormente comentada), 
son as causas que máis se atribúen na enquisa. 
Este complexo e importante tema será obxecto 
de revisión en próximas edicións.

Con todo, as necesidades dos mercados desta 
materia prima e o avance da propia ciencia fo-
restal, ou accións que se realizan dende a pro-
pia administración como a moratoria do eucalip-
to, (recentemente implantada en Galicia), poden 
provocar un aumento do uso de coníferas nun 
futuro próximo en propiedades de pequenas 
parcelas.
Polo tanto, case o 65% di que non, o 25% que 
si e un 10% restante, non sabe ou non contesta.
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Sobre a dispo-

sición á xestión 

conxunta de 

parcelas 

Percepción  

sobre a morato-

ria do eucalipto 

Por que non  

son produtivas 

as parcelas?

Estaría disposto 

a alugar as  

propiedades?

Esta cuestión é nova con respecto a análises an-
teriores. Hai un maior número de persoas dis-
postas á xestión conxunta de parcelas, case un 
46%, que as non dispostas. 
A porcentaxe de indecisos é significativamen-
te elevada tamén (preto do 18%). Estes datos 
amosan certa predisposición dos propietarios 
para unha xestión conxunta ou comunitaria de 
parcelas forestais (sen especificar que tipo-
loxías concretas de xestión). Isto favorecería a 
mellora da xestión e a eficiencia dos recursos 
en minifundio.

En maio do ano 2021 entrou en vigor a mora-
toria do eucalipto en Galicia, que será revisada 
no ano 25. Esta medida que afecta a liberdade 
de uso de determinadas especies forestais, foi 
obxecto de análise nos propietarios e xestores 
do Grupo Alvariza.
 As comarcas onde se realizaron estas son-
daxes agrupan as respostas en sectores (tres 
intervalos), e por comarca (ampliando a infor-
mación obtida nunha escala máis precisa). Un 
60% das respostas globais teñen unha opinión 
regular sobre esta medida.

Esta pregunta introdúcese como novidade nes-
ta edición. Dentro da mostra dispoñible, un 
factor que limita a produtividade en parcelas 
forestais é o pequeno tamaño para o 35% dos 
enquisados. 
Isto atópase ligado ao minifundio e enlaza coa 
necesidade de divulgar, propoñer e materializar 
fórmulas axeitadas de xestión conxunta de este 
tipo de propiedades.

Na provincia de A Coruña existen diferencias 
significativas en función do ano, respecto a por-
centaxe de persoas que estarían dispostas a 
alugar las propiedades. Pasando de valores en 
torno ao 15% de persoas dispostas ao aluguer 
(2019-2020), a máis de un 60% que estarían 
dispostos a facer ese aluguer despois do ano 
2020. Sen embargo en Pontevedra e Lugo non 
se observa ningún cambio con respecto as res-
postas de anos anteriores.
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Bikenta-Mplus, a ferramenta dirixida a empresas e propieta-
rios forestais, supón a modernización do sector forestal, cun 
impacto directo na dixitalización da xestión sostible, poñendo 
en valor a información e o coñecemento.  
Esta ferramenta adáptase a múltiples usuarios e resolve, 
mediante o tratamento dixital da información, o desenvolve-
mento, control e seguimento dos Proxectos de Ordenación 
para unha correcta xestión forestal sustentable e certificada, 
promovendo a obtención de madeira con altas prestacións 
tecnolóxicas grazas as tecnoloxías elaboradas mediante o 
i+d. Permite a actualización en tempo real, apoio á toma de 
decisións e ofrece acceso á documentación de interese. 
O desenvolvemento desta ferramenta está apoiado pola con-
vocatoria da Axencia Galega de Innovación (DOG núm. 30, do 
15 de febreiro de 2021), de axudas para proxectos colabo-
rativos nas áreas estratéxicas dos hubs de innovación dixital 
que permitan avanzar na súa especialización e consolidación 
dentro do marco da RIS3 Galicia (programa Conecta hubs), 
cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Re-
xional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 
2014-2020. 
O consorcio está formado por Enxeñería Forestal Asefor e 
Madera Plus (empresas galegas expertas en xestión forestal 
sostible, cadea de custodia e certificación forestal e na ciencia 
de predición das propiedades tecnolóxicas da madeira, res-
pectivamente).
Esta plataforma supuxo un avance para aproveitar a infor-
mación e o coñecemento acumulado polas empresas pro-
motoras. O froito das dúas liñas de traballo desenvolvidas 

dende hai máis de 10 anos afondou nun sistema de  dixita-
lización con modelos de predición integrados que permite o 
tratamento mediante intelixencia artificial de datos remotos 
e datos incorporados polo usuario final; xunto coa xeración e 
distribución de información, mapas e datos técnicos da masa 
forestal, (incluíndo propiedades tecnolóxicas da madeira e 
calidade de estación na que se atopa a masa forestal), e ou-
tras variables e datos necesarios para optimizar a xestión por 
parte dos usuarios técnicos. 
A información e a infraestrutura dixital aportada pola plata-
forma serán de gran utilidade para definir as actuacións de 
xestión forestal e o seu seguimento posterior acompañando 
a toma de decisións, co obxectivo de optimizala xestión nun 
escenario de silvicultura orientada a produto contribuíndo ao  
aproveitamento sustentable do monte.

BIKENTA-MPLUS
A ferramenta dixital de  
xestión forestal integradora
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A ferramenta que evita o 
abandono das terras
 
A terceira parte da superficie do monte de Galicia pertence 
a unhas 3.000 Comunidades de Montes Veciñais en Man 
Común (CMVMC), que xuntan ao de 700.000 hectáreas 
(Galicia conta en total cuns 2 millóns de hectáreas forestais). 
Estas 3.000 Comunidades de Montes están integradas por 
preto de 120.000 veciños comuneiros, que ademais de ser 
copropietarios destes montes veciñais, tamén son na súa 
maioría propietarios forestais de parcelas de minifundio.
 En xeral, a poboación do rural é escasa en Galicia, e cada 
vez está máis envellecida, (Enquisa Alvariza certificación fo-
restal 2020,www.bikenta.com). Isto provoca que os propie-
tarios (os propios veciños), non conten coas ferramentas ne-
cesarias para realizar unha correcta xestión dos seus montes, 
provocando unha diminución da xestión ou o abandono da 
mesma. A xestión das CMVMC presenta requisitos a nivel 
técnico, administrativo e de goberno, difíciles de xestionar 
polos veciños propietarios, os cales recorren a estas tarefas 
a empresas profesionalizadas e técnicos especialistas nestes 
servizos. O contexto europeo é o do Green Deal, Cambio Cli-
mático, protección da biodiversidade e transición cara unha 
verdadeira bioeconomía.
Os bosques e os seus recursos están expostos a interferen-
cias externas; actuacións humanas, climatoloxía, pragas, in-
cendios, etc. Estes cambios modifican os documentos de xes-
tión, que deben ser controlados e actualizados, de xeito que 
os datos que se dispoñen e tratan dixitalmente sexan válidos 
e actúen como ferramenta que permita obter os resultados 
planificados. Integrar a calidade da madeira na xestión, é a 
base para optimizar a rendibilidade do monte.
Polo tanto, a dixitalización do sector forestal en Galicia, é ac-
tualmente a única aposta viable para achegar o coñecemento 
a todos os eidos da cadea, como se realiza nos países con 
maior peso forestal como por exemplo Canadá, Finlandia ou 
Austria, que dedican gran parte dos seus recursos a explorar 
e aplicar as novas tecnoloxías no ámbito forestal.

A quen se dirixe Bikenta 
Mplus?
 
A profesionais técnicos do sector forestal, como dinamiza-
dores económicos e sociais, que precisan do acceso ao novo 
escenario europeo de prosperidade sostible e dixital para 
ofrecer novos e mellores produtos e servizos.
Nun contexto de xestión forestal sostible (base para a obten-
ción de produtos e servizos esenciais para a vida), é necesaria 
a preservación da biodiversidade nos ecosistemas. No mer-
cado dos produtos de orixe forestal é preciso verificar a súa 
orixe sostible mediante os selos de certificación forestal. Es-
tes procesos deben ser dotados de credibilidade e transpa-
rencia, así como de un profundo control das actividades que 
nos bosques se producen. Un exemplo é a automatización 
dos plans anuais que integran as desviacións coa planifica-
ción por factores biolóxicos, económicos ou sociais. 
A propietarios comuneiros e Comunidades de Montes Ve-
ciñais en Man Común, que acceden a planificación das acti-
vidades que deben realizarse no seu monte de xeito directo 
e actualizado. O coñecemento, a transparencia e o rexistro 
de información e documentación abre unha nova canle de 
comunicación entre propietarios e a xunta directiva, a equi-
pa técnica e mesmo a Administración forestal que solicita o 
cumprimento dos compromisos que con ela se establecen. 
Na súa versión móbil, descóbrese un novo xeito de relación 
entre territorio e propietario permitindo a comprensión da in-
tegración entre planificación e realidade.
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Que solucións ofrece?
Dixitalización, visualización, consulta e exploración dos 
datos do proxecto de ordenación ao longo do tempo. Sis-
tema de actualización e xeración automática de documen-
tos e informes (Plano anual, etc). Proxecto de Ordenación 
dixital en concepto versión actualizada. Xera informes de 
masas forestais concretas en base a datos remotos o a 
partir de datos introducidos polo usuario.
Certificación e trazabilidade dos produtos forestais, de 
xeito que se cumpran os requirimentos legais e do propio 
mercado, aliñado coas necesidades de vendedores, com-
pradores e fabricantes. 
Comunicación entre os diferentes actores que interve-
ñen na xestión do monte. Sistema de comunicación en-
tre os perfís Xestor (propietario - técnico), Administrador 
(propietario – técncio), CMVMC (xunta reitora - comunei-
ro). Administración (técnico – propietario).
Aporta cartografía dixital de propiedades da madeira de 
piñeiro para uso estrutural (Módulo de elasticidade MOE, 
Clase resistente e densidade básica).
Enlace mediante API con Visor Madera para obtención de 
Información referente valores forestais como calidade de 
estación, estado das masas, logo do procesado de datos 
remotos de teledetección (LiDAR, Satélite) e BD de uso 
público (Clima, solo, fisiografía).
Contén unha base de datos empresas do sector fores-
tal-madeira. 
Conecta con servizos da Administración complementa-
rios a actividade de xestión forestal e comunal.

Figura: Aptitude das masas forestais para obtención de madeira para uso estrutural segundo a súa clase resistente (C24, C18 ou refugallo)
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¿Qué papel tienen  
las consultoras 
forestales ante la  
nueva normativa  
europea?
LUIS JAVIER SÁNCHEZ HERNANDO – DR. INGENIERO DE MONTES

El Pacto Verde (Green deal), aprobado por la Unión Europea 
en 2020, ha supuesto y requerirá un cambio sustancial en 
las relaciones hombre-medio en el ámbito rural. 
Los tradicionales planteamientos de gestión amenazan con 
quedar obsoletos en beneficio de un planteamiento holístico 
de la actividad, tanto agraria como forestal, con un enfoque 
centrado en la circularidad en lo productivo, el mantenimien-
to de la población en lo social, y la neutralidad de emisiones 
en lo ambiental.
Este nuevo modelo sustituye al ya prácticamente obsoleto 
centrado en la sostenibilidad que, una vez asimilado por ad-
ministraciones y empresas, ha mostrado sus limitaciones y 
necesita ser ampliado de cara al establecimiento de objetivos 
claros y concretos, antes prácticamente inexistentes, al me-
nos desde un punto de vista institucional.
Uno de los principales problemas que conlleva la nueva po-
lítica verde de la UE es, sobre todo en España, que el tradi-
cional alejamiento de la sociedad respecto de todo lo que 
emana de Europa (más allá de los cobros directos de las po-
líticas agropecuarias) impide tener un conocimiento preciso 
de lo que está por llegar, y con ello, adaptarse plenamente 
previendo el impacto sectorial que habrá de producirse.
En el ámbito forestal, hiper-inflacionado legislativamente, 
la labor de las consultoras forestales es clave, en una la-
bor múltiple de conocer, interpretar, adaptar e implementar 
nuevas formas de trabajo, ofreciendo una consultoría nueva, 
que incorpore los cambios que se atisban en el horizonte y 
ofrezca a los propietarios (pequeños productores no tecnifi-
cados, asociaciones centradas en el negocio tradicional, mon-

tes vecinales necesitados de recursos) nuevas soluciones y  
productos que sirvan no sólo para prevenir el impacto que las 
nuevas normas y requisitos legislativos pueden imponer en 
los mercados tradicionales, sino para aprovechar las nuevas 
oportunidades que se han de generar (¡algunas incluso por 
definir!) y que, dadas las características del sector fores-
tal gallego (amplias superficies arboladas, altas 
producciones, mundo rural extenso y dis-
perso aunque con atomización de la 
propiedad) deberían suponer 
un fuerte impulso pata 
el sector.
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POLITICAS FORESTALES
Uno de los principales problemas en el sector forestal, y es-
pecífico del mismo en el ámbito de la producción primaria, lo 
constituye la falta hasta ahora de una política forestal euro-
pea, lo cual distorsiona tremendamente el marco normativo y 
dificulta su conocimiento.
La entrada, en su momento, de los países nórdicos en la UE 
implicó en la negociación la inexistencia de una administra-
ción forestal europea y la inexistencia de una política fores-
tal de la Unión, impuestas por aquellos países con objeto de 
proteger sus sectores forestales, de gran importancia econó-
mica en su PIB, y evitar regulaciones externas indeseadas, 
entendidas allí como injerencias.
Esta posición (tan poco europeísta y, si se quiere, egoísta), 
tiene su traslado en los tratados de la Unión, donde, efecti-
vamente, no se localiza nada parecido a una política agraria 
o pesquera común para el sector forestal. Para ello la Unión 
está diseñando su Estrategia Forestal Europea que, como su 
nombre indica, no tiene el rango de política, aunque permite 
ofrecer una imagen integrada de las afecciones que sobre el 
sector forestal otras políticas tienen.  
En todo caso, la principal conclusión es que, mientras los 
estados diseñan políticas independientes en materia fores-
tal (en nuestro caso bajo el paraguas de la ley de Montes 
estatal, están las políticas forestales de las Comunidades 
Autónomas, competentes en la materia) la Unión Europea 
legisla sobre el sector forestal desde otros ámbitos donde 
tiene capacidad normativa: la propia política agraria común, 
la política medioambiental, la energética, etc… de tal forma 
que todas ellas, de obligado cumplimiento, acechan y afectan 
al sector forestal, generalmente por la vía de los mercados y 
(y esto es importante) sin tener en cuenta a los stakeholders 
puramente  forestales. 
Como consecuencia, una gran cantidad de normas que afec-
tan a los sectores industriales y de transformación de forma 
obligatoria, afectan a la gestión forestal a la que condicionan.
La falta de visibilidad directa de las nuevas políticas impli-
ca que las producciones tradicionales, verán sus mercados 
restringidos o modificados sin que haya normativa propia (e 
incluso contra la existente), simplemente por el hecho de que 
las producciones tradicionales, tendrán una más difícil  salida 
mientras se gestionen de la forma tradicional.
Es aquí donde una consultoría de calidad puede constituir un 
elemento diferencial. Saber prever la afección que en la pro-
piedad y gestión forestal tendrán políticas indirectas (como 
la energética) puede marcar un elemento claramente dife-
renciador en la gestión con la propiedad, frente a labores de 
consultoría basadas, exclusivamente, en una gestión pasiva 
de los recursos. 
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EL NUEVO MARCO NORMATIVO
Restricciones y oportunidades

La principal consecuencia que el Pacto Verde ha supuesto en el ámbito forestal es 
la adopción de un ambicioso paquete de medidas (conocido por Fit for 55) que pro-
moverá (y de hecho, ya lo está haciendo) un acercamiento del sector forestal a la mal 
llamada neutralidad climática. 
El marco estratégico es el siguiente:

Al margen de identificar una clara huella centro y norte europea en todos estos plan-
teamientos (muy asimilables en sus latitudes), es inevitable darse cuenta de que to-
das y cada una de estas medidas impactan en la actual forma de ver y gestionar el 
bosque, obligando a desarrollar nuevos objetivos no ya en el largo, sino incluso en 
el medio y corto plazo para las masas, y que sean comprendidos y asumidos por la 
propiedad.
Estas estrategias ya se están traduciendo en políticas y objetivos concretos:

 Protección estricta de bosques primarios y de crecimiento lento. 

 Objetivos obligatorios de restauración forestal. 

 Plantación de tres mil millones de árboles adicionales para 2030. 

 Creación de sistemas de pago para todos los servicios ecosistémicos. 

 Fomento de prácticas sostenibles para la bioeconomía. 

 Uso de madera aprovechada sosteniblemente para el sector de la construcción. 

 Mejora del seguimiento de los montes en aspectos cuantitativos y cualitativos,   
 mediante herramientas telemáticas e independientes. 

 Promover planes estratégicos forestales autonómicos. 

 Involucración de la ciudadanía en la mejora del sector forestal. 

Mejora de la resiliencia de los bos-
ques frente al cambio climático, lo 
cual ha de impactar en la elección pre-
ferente de especies autóctonas frente 
a alóctonas y en el diseño de técnicas 
selvícolas nuevas y adaptativas

Incremento de las reservas de carbono en los bosques (masas fijadoras, preferi-
blemente autóctonas, con selvicultura que promueva la adicionalidad) y en el suelo, 
aumentando los objetivos un 37% (de 225 a 310 MtCO2eq), lo que implica una ges-
tión novedosa de los restos que en los países del sur de Europa debe ser compatible 
con la limpieza de los montes y la prevención de incendios),

Restauración de ecosistemas degra-
dados, recuperando áreas afectadas no 
sólo por incendios y vendavales, sino 
de crecimientos deficientes, ocupadas 
por la agricultura y por plantaciones fo-
restales no adecuadas,

Promoción de usos duraderos de los 
productos forestales, como los corres-
pondientes a la madera sólida.

Promoción de una bioeconomía com-
patible con la biodiversidad, generan-
do productos “verdes” de nueva gene-
ración apoyándose en la tecnología, y 
fomentando el mantenimiento y pro-
moción de la biodiversidad actual,
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EL PAPEL  
DE LAS  
EMPRESAS 
CONSULTORAS

CONCLUSIONES

 Fomento de la protección versus la producción. 

 Limitación de la extracción de madera y biomasa de los montes. 

 Preferencia por especies autóctonas y en turnos largos. 

 Los servicios ecosistémicos como futura producción principal. 

Frente al modelo tradicional de gestión forestal basado en el aprovechamiento de 
la madera, buscando la máxima producción (aunque mejorado recientemente con la 
certificación de la sostenibilidad de las masas forestales), conviene levantar un poco 
la vista e identificar algunos problemas que este nuevo planteamiento europeo es-
tablece:

El nuevo paradigma de crecimiento del que la Unión Europea ha decidido dotarse, al 
margen de los vaivenes que las crisis políticas, económicas y energéticas generan, 
cambiarán el modelo de gestión de nuestro sector forestal de forma inevitable y, 
previsiblemente, radical.
Esto, más que un problema, constituye una oportunidad para las empresas de con-
sultoría que, con un perfil de propiedad poco tecnificado en España, se encuentran 
en condiciones de desarrollar y explotar nuevos modelos de negocio a futuro.

El momento es ahora, el camino es complejo,  
pero el reto apasionante.

Todo ello plantea al consultor la nece-
sidad de trasladar un nuevo escenario 
en el que la rentabilidad de los montes 
(elemento que, no perdamos de vista, 
es crítico para el mantenimiento de las 
masas, bien sea con unas u otras pro-
ducciones y que nunca debe ser puesto 
en juicio) ha de buscarse no en exclu-
siva, pero sí complementariamente, en 
nuevos productos y servicios, como la 
protección de la biodiversidad, la fija-
ción de carbono, los aprovechamientos 
secundarios, etc…
El sector forestal requerirá de la labor 
activa de los consultores forestales 
para convencer a los propietarios de 
que el modelo de producción, si no 
cambiado, debe ser ampliado, comple-
mentado y matizado con este tipo de 
producciones, y deberá hacerse cuan-
to antes para evitar cambios abruptos, 
pérdidas bruscas de rentabilidad y, en 
esencia, disminución de la gestión, y 
del trabajo.
Esta labor de concienciación de la pro-
piedad para su adaptación producti-
va, requerirá de las consultoras varias 
capacidades que deberá desarrollar: 

TECNIFICACIÓN
La cada vez mayor necesidad de medir 
parámetros diferentes, diseñar estra-
tegias para su gestión, y ser capaces 
de operar con ellos, conlleva una la-
bor continua de aprendizaje. Los viejos 
(e incluso nuevos) planes de estudio 
universitarios para la profesión, han 
quedado obsoletos, sólo muy tangen-
cialmente se tocan las nuevas necesi-
dades y, generalmente, sin experiencia 
práctica por parte de los docentes. Las 
empresas deben especializarse en los 
nuevos requisitos, posiblemente de 
una forma pionera, pero con la gran 
ventaja de ocupar un nicho de mercado 
propio en el medio plazo.

DIVERSIFICACIÓN
Las consultoras deberán dejar de ser 
consultoras forestales / ambientales y 
deberán integrar en su conocimiento 
(no necesariamente gestión) los reque-
rimientos, necesidades y exigencias 
del siguiente eslabón de la cadena de 
valor, implicarse en los problemas del 
sector industrial y avanzar soluciones 
al mismo. Sólo aquellas consultoras 
que tengan capacidad de operar con 

los clientes finales de los propietarios 
con los que trabajan, tendrán asegura-
do un futuro prometedor en la nueva 
economía forestal europea.

CERCANÍA
Es el momento de las pequeñas con-
sultoras de pequeño y medio tamaño, 
que aporten valor por su conocimien-
to más que por su capacidad mate-
rial o financiera propias, pero sobre 
todo, por la proximidad a los clientes; 
ser capaces de conocerlos en detalle 
y ofrecerles soluciones individuali-
zadas y novedosas, convenciéndoles 
de adoptarlas, serán tareas cada vez 
habituales de los responsables de las 
empresas. Para ello, además de la me-
jora de capacidades y el desarrollo de 
nuevos conocimientos., se esperará de 
estas consultoras la creación de hubs 
de conocimiento y comercialización de 
productos, la colaboración con empre-
sas industriales, la búsqueda de socios 
financieros, la creación de alianzas pú-
blico-privadas, o la colaboración el en-
torno social de las zonas de actuación 
como ejemplos novedosos de funcio-
namiento.
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As  
propiedades  
colectivas e as 
formas de xestión 
conxunta
NOEMÍ OFELIA GARCÍA SAAVEDRA
Enxeñeira de Montes
Socia de TENZAS, Enxeñería e Asesoramento Legal, S.L.

Galicia é unha potencia forestal en canto a superficie, pola ca-
pacidade de produción madeireira e tamén no que respecta a 
potencialidade para o desenvolvemento de servizos eco sis-
témicos. Con todo, un dos grandes hándicaps para desenvol-
ver unha xestión forestal sostible e para que as actividades 
de xestión forestal nas nosas parcelas melloren os servizos 
do ecosistema, é o minifundio.
Escribiuse moito sobre a necesidade de atopar formas de 
xestión conxunta que permitan obter esas superficies mí-
nimas a partir das cales a xestión forestal chegue a un ni-
vel óptimo. A propia Lei 43/2003, de 21 de novembro de 
Montes xa lexislou sobre a forma de organización que deben 
levar adiante os montes de socios, nos que a xestión corres-
ponde a un colectivo de veciños e, que polo tanto, gardan 
moitas similitudes cos nosos montes veciñais. Na lei estatal 
tamén se recolle a obriga da administración de fomentar as 
agrupacións de propietarios de montes e demais persoas ou 
entidades interesadas na conservación dos montes e na súa 
defensa contra os incendios. 
Concretando no caso de Galiza, na nosa lei autonómica a Lei 
7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia regulouse por 
primeira vez a constitución dos montes de varas, superficies 
que xunto cos montes veciñais en man común supoñen a 
existencia de montes nos que dende antigo existen formas 
de propiedade colectivas.
A maiores da regulación destas formas históricas de propie-
dade forestal colectiva, a administración tamén se preocu-
pou por intentar crear ferramentas que permitisen a xestión 
conxunta de diversas propiedades forestais a través dun 
mesmo instrumento. Así creáronse, dende as antigas UXFOR, 
hasta as SOFOR actuais ou as agrupacións forestais de xes-
tión conxunta. 

Todos eles 
instrumentos 
cos que a ad-
ministración intenta 
fomentar a ordenación do 
territorio, poñer en valor os predios e 
a xestión conxunta dos nosos montes.
Neste momento de cambios no sector forestal e de importan-
tes oportunidades para os nosos propietarios e xestores, é no 
que a figura do técnico forestal cobra unha importancia vi-
tal. Un adecuado asesoramento servirá para que os xestores 
sexan capaces de optar pola mellor forma de organización 
dos seus montes. Sen esquecer que un estudo en profundi-
dade das potencialidades que ofrecen as súas propiedades 
fará que os xestores obteñan o máximo beneficio económico, 
asegurando ademais unha adecuada diversificación dos seus 
produtos, que non deixe de lado outras posibles formas de 
obtencións de rendas como poden ser os servicios eco sisté-
micos ou a certificación forestal.
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Montes Veciñais en  
Man Común

Os montes veciñais en man común son unha das poucas for-
mas de propiedades de terreos en común que logrou sobre-
vivir á organización municipal do século XIX e ao fenómeno 
desamortizador.
A lei 52/1968, de 27 de xullo, tivo a honra de recoñecer a 
figura, con todo, foi sen dúbida a lei 13/1989, de 10 de outu-
bro, de montes veciñais en man común de Galicia, a que deu 
resposta á necesidade dunha regulación realista dos montes 
veciñais en man común, propiedade peculiar, que como tan-
tas veces se ten posto de manifesto é un ben característico 
de Galicia.
Segundo datos do Rexistro de MVMC existen na actualidade 
3.312 montes clasificados polos Xurados provinciais, totali-
zando 664.230 ha, o que dá unha cifra media de 220 ha por 
monte.
Tendo en conta estes datos, resulta obvio que en Galicia non 
todo é minifundio, e que xa temos un tipo de propiedade na 
que non é de todo imprescindible agrupar a superficie de xei-
to previo a comezar a xestionar.
Con todo, estas propiedades non son alleas aos problemas 
ocasionados polo abandono do rural. Aproximadamente 
un 20% das CMVCM serían susceptibles da declaración de 
abandono ou infrautilización, prevista na lei 7/2012 de mon-
tes de Galicia e na lei 11/2021, de recuperación da terra agra-
ria de Galicia, ao non estar nin tan só constituídas.  Se a isto 
engadimos os problemas ocasionados pola falta de defini-
ción destes montes, que na súa maioría non están deslinda-
dos e á confusión que aínda persiste en canto aos aprovei-
tamentos individualizados e aos dereitos que os comuneiros 
teñen nesas zonas que veñen sendo aproveitadas de xeito 
individualizado dende hai anos, veremos que son propieda-
des con problemas propios e con necesidades inherentes ao 
papel, sen dúbida intervencionista, que dende sempre tivo 
a administración neste tipo de propiedade, a cabalo entre o 
público e o privado.

Montes de Varas, Abertais, de 
Voces, de Vocerío ou de Fabeo

O artigo 64 da Lei 2/2006, do 14 de xuño, de dereito civil 
de Galiza, define aos montes abertais como “os conservados 
pro indiviso nos cales os seus copropietarios, sen prexuízo 
de realizar en común aproveitamentos secundarios, tiñan 
ou manteñen o costume de reunirse para repartirse entre si 
porcións determinadas de monte ou searas para o aproveita-
mento privativo das mesmas, asignacións que se fan en tan-
tos lotes como partícipes principais veñen determinados po-
los títulos ou uso inmemorial, e nos cales a súa adxudicación 
decídese pola sorte, tamén sen prexuízo da  subdivisión das 
searas así asignadas conforme ás adquisicións hereditarias 
ou contractuais”.
A lei 7/2012, de montes de Galicia, tamén recoñece este tipo 
de montes, e inclúeos dentro dos montes de natureza priva-
da. A regulación dos montes de varas satisfixo unha demanda 
histórica, outorgando a seguridade xurídica que precisaban 
estas propiedades, propias da zona da montaña da provincia 
de Lugo, e asegurando polo tanto a súa persistencia. A norma 
tamén creou unhas normas de organización e funcionamento 
para os montes de varas, regulando ademais o rexistro ad-
ministrativo que manterá a información básica dos mesmos.
Segundo os datos dos indicadores do ano 2022 da Xunta de 
Galicia, actualmente existen 47 montes de vara rexistrados, 
os cales suman un total de 9.965,12 ha. Esta cifra, que arroxa 
unha superficie media de  212 ha, nos da idea de que esta 
forma de propiedade colectiva, ao igual que sucedía cos mon-
tes veciñais en man común, é unha ferramenta importante a 
ter en conta para a solución do problema do minifundio.
Neste momento existe aínda unha gran confusión en canto 
a cando un monte se debe inscribir como monte de varas e 
cando, pola contra, se debe solicitar a súa clasificación como 
monte veciñal en man común. Se a propia identificación da 
forma de propiedade xera dúbidas, o mesmo ocorre coa for-
ma na que se deben organizar e xestionar estas comunidades 
de propietarios.
Para asegurar a persistencia destas formas de propiedade, a 
existencia de consultores formados e próximos ao territorio 
será clave para asegurar que o máximo número de montes se 
inscriban no Rexistro de montes de varas, e que deste xeito, 
estes montes empecen a ser xestionados de forma activa e 
profesional.

A PROPIEDADE COLECTIVA EN GALICIA  
E AS SÚAS PARTICULARIDADES
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Agrupacións de xestión 
conxunta 

A Lei 7/2012, de montes de Galicia, crea como un instru-
mento de fomento forestal, ás Agrupacións de xestión 
conxunta. Deste xeito, as persoas propietarias ou titulares 
de dereitos de aproveitamento de terreos forestais que pre-
tendan a súa xestión conxunta de acordo coas normas da 
lei poderán solicitar o seu recoñecemento como agrupación 
forestal de xestión conxunta.
A Xunta de Galicia mediante a Orde do 26 de abril de 2022 
desenvolveu a tramitación electrónica das solicitudes para 
o recoñecemento como agrupación de xestión conxunta e 
como persoa silvicultora activa. Mediante este procede-
mento electrónico calquera das entidades que detallarei a 
continuación, cuxa actividade se desenvolva en terreos fo-
restais no ámbito territorial de Galicia, poderán solicitar o 
seu recoñecementos como agrupacións forestais de xestión 
conxunta:

A creación e xestión deste tipo de asociacións non é algo ca-
rente de dificultades técnicas- En primeiro lugar as agrupa-
cións de xestión conxunta deberán dispor da xestión dunha 
superficie mínima de 10 hectáreas, o que xa de por si supón 
certo nivel de complexidade tendo en conta o importante 
grao de fragmentación da propiedade existente en Galicia, 
en todo caso o marco xurídico, apórtanos unha certa axuda, 
posto que dese total de hectáreas tan só se deberá acreditar 
a disposición dos dereitos de uso dunha porcentaxe superior 
ao 70%. 
Importante tamén como ferramenta de loita contra o aban-
dono, é o feito de que as persoas integrantes destas agru-
pacións poderán asinar acordos de cesión cos titulares de 
terreos forestais para o uso e o aproveitamento do seu pre-
dio mediante calquera negocio xurídico válido en dereito, non 
sendo precisa a súa integración como socios.
Estas agrupacións deberán redactar e presentar ante a admi-
nistración forestal para a súa aprobación un instrumento de 
ordenación ou xestión forestal para a superficie que integren, 
no prazo de un ano dende a súa inscrición no Rexistro de 
Agrupacións de Xestión Conxunta de Terreos Forestais, non 
en vano as agrupacións de xestión conxunta deberán dis-
por dos servizos para a xestión profesional izada mediante 
persoal técnico competente en materia forestal. Este persoal 
técnico será o responsable de elaborar o preceptivo instru-
mento de ordenación ou xestión e de prestar apoio técnico 
que asegure unha xestión forestal sostible e un cumprimento 
dos deberes normativa mente aplicables.

AGRUPACIÓNS  
FORESTAIS

Asociacións sen ánimo de lucro constituídas para o auxilio, 
apoio e asesoramento ás persoas propietarias ou titulares 
dos dereitos de aproveitamento de terreos na planificación 
da xestión forestal e na xestión e comercialización conxunta 
dos seus aproveitamentos, sempre que estean compostas 
por persoas titulares de los indicados dereitos dentro da Co-
munidade Autónoma de Galiza.

Sociedades civís e comunidades de bens.

Cooperativas e outras entidades de economía social.

Sociedades agrarias de transformación.

Sociedades mercantís reguladas na lexislación de socieda-
des de capital.

Sociedades de fomento forestal.

Calquera outra persoa que teña por obxecto a recuperación, 
de forma conxunta, de terras forestais.

As comunidades de montes veciñais en man común, prefe-
rentemente nos casos de aquelas agrupacións que dispoñan, 
dentro da súa superficie de actuación de xestión conxunta, 
de parcelas estremeiras co límite do monte veciñal.
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FORMAS  
DE XESTIÓN 
CONXUNTA

A IMPORTANCIA DUN ADECUADO  
ASESORAMENTO
Tendo en conta as múltiples solucións 
previstas pola lexislación vixente para 
o problema de minifundio, resulta pa-
tente a importancia que un adecuado 
asesoramento vai ter na elección da 
mellor alternativa en canto a elección 
da forma xurídica responsable de asu-
mir a xestión dos terreos forestais.
O primeiro paso, será o de  facer unha 
correcta lectura da situación históri-
ca dos aproveitamentos que se viñan 
dando polos veciños e da situación fu-
tura que desexan para os seus montes, 
deste xeito os técnicos poderán con-
sensuar cos xestores e propietarios, 
primeiro a mellor forma de organizar as 

súas propiedades e despois a forma de 
aproveitamento conxunto ou individua-
lizado que sexa máis adecuada para os 
seus montes.
A comunicación veciña e dedicada do 
persoal técnico é a única maneira de 
poder asegurar que as formas organi-
zativas da propiedade sexan as máis 
adecuadas para as necesidades dos 
veciños.
Unha vez escollida esta forma organi-
zativa que asegure contar cunha su-
perficie adecuada para empezar a xes-
tionar sostiblemente os nosos montes, 
o seguinte paso será a redacción do 
instrumento de xestión que decidirá 

as actividades a realizar nos seguintes 
10 anos, de xeito que se cumpran os 
obxectivos previstos no instrumento de 
xestión. Neste punto, resulta impres-
cindible considerar a opinión e necesi-
dades dos veciños e xestores, e facelos 
partícipes dun xeito activo da planifica-
ción que se fai das actividades de xes-
tión dos seus montes. Os instrumentos 
de xestión deben ser a consecuencia 
dun proceso previo de discusión e de-
bate cos veciños, posto que deste xeito 
se asegurará a implicación cos obxec-
tivos previstos no instrumento dos do-
nos e xestores do monte e polo tanto a 
máxima utilidade do mesmo.

Dentro dos instrumentos de xes-
tión contidos na Lei 7/2012 de 
montes de Galicia, existe un tipo 
pensado especificamente para que 
un colectivo de xestores planifique e 
execute a súa xestión de xeito conxun-
to. Trátase dos Documentos comparti-
dos de xestión forestal.
Deste xeito, calquera colectivo de pro-
pietarios que queira facer un estudo 
dos seus montes, inventariar as súas 
masas, e planificar a xestión de xeito 
conxunto pode contactar con persoal 
técnico competente en materia forestal 
e encargarlle a redacción dun Docu-
mento compartido de xestión forestal.
O feito de que se decida facer unha 
xestión conxunta das masas, non inflúe 
na titularidade das propiedades nin na 
súa configuración física, é dicir, cada 
propietarios conservará a súa parcela 
onde a ten e coa superficie e lindeiros 
que ten na actualidade, asumindo, iso 
si, un compromiso de realizar as acti-
vidades de xestión forestal de xeito 
conxunto.
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Xestión  
forestal conxunta
SOFOR SANTA JULIANA SL (SOFOR-007)

Coa publicación o 23 de marzo de 2011, do Decreto 45/2011, 
do 10 de marzo, polo que se regula o fomento das agrupa-
cións de propietarios forestais, os requisitos e cualificación 
das sociedades de fomento forestal e a creación do seu rexis-
tro, abriuse unha nova oportunidade para a xestión forestal 
conxunta dos montes galegos, e a posibilidade de mellorar a 
ordenación, xestión e aproveitamento dos predios forestais. 

A Sociedade de Fomento Forestal SOFOR SANTA JULIANA 
SL está localizada no concello de A Fonsagrada, e foi a pri-
meira en constituírse na provincia de Lugo. Abrangue unha 
superficie total de 188,97 ha agrupando a propiedade de 18 
socias/os, as cales levan a cabo a xestión conxunta da súa 
propiedade, algo que se facía de xeito individual ata a consti-
tución da SOFOR con plantacións de piñeiro, aproveitamento 
de leñas e castañas e non aproveitando diversas zonas rasas.
Dende a súa constitución, a implicación das socias/os permi-
tiu mellorar o estado da propiedade forestal incluída nos seus 
límites.

DATA CONSTITUCIÓN 
 
04/05/2015

DATA INSCRIPCIÓN DEFINITIVA SOFOR 
 
25/08/2017 (SOFOR-007)

Sofor Santa Juliana S.L.

Así, os veciños de Santa Juliana (A Fonsagrada - Lugo) ini-
ciaron no ano 2015 o proceso de constitución grazas ao ase-
soramento da entidade SORTEGAL, a cal está formada por 
Enxeñeiras/os de Montes e Enxeñeiras/os Técnicos Forestais 
con ampla experiencia na xestión forestal.
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A SOFOR Santa Juliana dispón ac-
tualmente dunha importante su-
perficie frondosa (40,37 %), prin-
cipalmente ocupada por castiñeiro 
(Castanea sativa), carballo (Quercus 
robur), bidueiro (Betula sp) e rebolo 
(Quercus pyrenaica).
En canto ás especies de crecemento 
rápido existentes dentro do períme-
tro da SOFOR, destacan o piñeiro 
bravo, o piñeiro radiata e o eucalipto.
A constitución da SOFOR permitiu 
a redución nun 82,20 %  da super-
ficie de terreos rasos e o aumento 
da densidade de pistas existente, 
mellorando sen dúbida a accesibi-
lidade aos terreos xestionados pola 
sociedade.

EVOLUCIÓN DO ESTADO FORESTAL  
DA SOFOR SANTA JULIANA (%

  % ANO 2015 % 2022

FRONDOSAS CADUCIFOLIAS 34 % 40 %

SP CRECEMENTO RÁPIDO 12 % 46 %

RASO 51 % 9 %

PISTAS/IMPRODUTIVO 3 % 5 %

 100 % 100 %

SUPERFICIE (HA)

ZONA ANO 2015 CONSTITUCIÓN ANO 2022  ACTUALIDADE VARIACIÓN %

Mestura frondosas caducifolias (Cs/Qr/
Ba/Qp)

63,81 76,29 (40,37 % s/total) 19,56 %

Especies de crecemento rápido 23,12 87,10 376,67 %

Improdutivo/pistas 5,49 8,23 49,91%

Terreos rasos 96,55 17,35 -82,20 %

TOTAL 188,97 188,97
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ACTUACIÓNS  
REALIZADAS
Dende a constitución, tanto con fondos 
propios como con fondos públicos, le-
váronse a cabo diversas actuacións de 
mellora dentro da SOFOR co obxectivo 
de mellorar o estado forestal e contri-
buír á mellora sanitaria, á mitigación do 
cambio climático e a prevención de in-
cendios forestais. 
A inversión anual media dende a súa 
inscrición definitiva, ascende a 60.000 
€. As actuacións máis destacadas du-
rante estes anos son as seguintes:

A. PREVENCIÓN DE  
INCENDIOS
Realización de rozas e devasas, e a 
construción de 2 depósitos de incen-
dios de 110.000 litros de capacidade 
localizados en zonas estratéxicas e que 
permiten loitar contra os incendios fo-
restais.

B. SILVICULTURA
Actuacións centradas na mellora sil-
vícola, consistente en rozas, podas, 
rareos, tallas de formación de masas 
frondosas, nunha superficie de 50 ha.

C. FORESTACIÓN
As plantacións realizadas, tanto con 
fondos propios como con axudas públi-
cas, permitiron reducir dun 51 % ata un 
9 % da superficie total, a superficie rasa 
existente.

D. MELLORA DE INFRAES-
TRUTURAS VIARIAS
Mellora e acondicionamento da rede 
viaria nun total de 2,5 km.

E. TRATAMENTOS  
FITOSANITARIOS
Realizouse o tratamento fitosanitario 
nunha superficie de 45 ha e así mitigar 
e prever os ataques fúnxicos ás masas 
de coníferas.

F. OUTRAS ACTUACIÓNS
- Elaboración do Proxecto de Ordena-
ción de Montes.
- Rexistro de masas frondosas caduci-
folias nun total de 45,69 ha.
- Colaboración con 2 estudantes do CI-
CLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR 
GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE RE-
CURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTI-
COS do IES A Terra Chá José Trapero 
Pardo – Castro de Rei.
- Participación no Proxecto de absor-
ción de CO2 (TROCO2), promovido 
pola DXPOF (Consellería do Medio Ru-
ral - Xunta de Galicia).

A SOFOR  
SANTA JULIANA 
é un exemplo de 
xestión forestal 
sostible e resiliente 
co medio,
e sen dúbida, a xestión forestal conxun-
ta é de vital importancia para obter un 
monte ordenado e de futuro, contribuín-
do á mitigación do cambio climático e a 
prevención de incendios forestais.

Mitigación do  
cambio climático  
e compensación da 
pegada de carbono

A SOFOR Santa Juliana participou no 
proxecto TROCO2, onde puido calcu-
lar a fixación de carbono dispoñible 
para poder compensar a pegada de 
carbono, e que ascende a 1.100 tn 
CO2 totais aos 30 anos.
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ENTREVISTA AOS SOCIOS  
DA SOFOR SANTA JULIANA
POR MARÍA ESTHER SÁNCHEZ BARREIRO

Que supuxo para as veciñas/os de Santa Juliana 
a creación da SOFOR?
 
A implicación das administracións públicas, principalmente da Xunta 
de Galicia, das socias/os da Sociedade e o feito de contar con persoal 
técnico competente en materia forestal contratado da entidade SOR-
TEGAL, permitiu mellorar o estado inicial do monte e así obter un 
maior beneficio económico nun futuro, mellorando a calidade de vida 
da poboación en xeral, e da súa contorna en particular, promovendo 
un uso sostible dos recursos e previr riscos de incendios forestais, 
facendo así un monte máis sostible e resiliente.
Destacar que o 80 % do importe das actuacións realizadas foron fi-
nanciadas pola Xunta de Galicia, a cal, coa súa implicación e apos-
ta inicial por este tipo de agrupacións de xestión forestal conxunta, 
permitiron mellorar o estado inicial da superficie da SOFOR. Por iso, 
dende a nosa opinión, as Administracións deberían apostar por este 
tipo de figuras de xestión forestal conxunta.

Que actuacións teñen previstas realizar no  
futuro
 
O noso obxectivo é consolidar a masa forestal existente e conseguir 
un monte ordenado, sostible e resiliente.
A SOFOR Santa Juliana está localizada ao carón do río Lamas e do 
Castro do medio, polo que o entorno permite traballar na mellora 
da calidade de vida da poboación, e así, coa axuda do Concello de 
A Fonsagrada, trataremos de poñer en valor dende o punto de vista 
ambiental e cultural o entorno do río Lamas cunha actuación que 
permita o desfrute do entorno fluvial existente coa creación e mello-
ra dun sendeiro e unha área de lecer.
Actualmente estamos a executar o proxecto de MELLORA DE AC-
CESIBILIDADE E HUMANIZACIÓN DE ESPAZOS EN SANTA JULIA-
NA (A FONSAGRADA - LUGO), que se centra no entorno do cemite-
rio de Santa Juliana, financiada pola Deputación de Lugo.
Coa axuda da Xunta de Galicia actuaremos en 1,5 km de viario exis-
tente o que permitirá mellorar a accesibilidade do monte.
Do mesmo xeito, e ante o recente anuncio da Xunta de Galicia, solici-
taremos as axudas para a mellora dos soutos de castiñeiro existen-
tes na SOFOR co obxectivo de obter un aproveitamento de castañas 
que contribúa a dinamizar o medio rural, xerar emprego e fixar po-
boación.
Poñer a disposición dos interesados as 1.100 tn CO2 de absorción 
das que dispón o noso monte.

 SORTEGAL 
 
(Servizos de Ordenación do 
Territorio de Galicia)
 
A entidade SORTEGAL nace no 
ano 2015 en Lugo, co obxectivo claro 
de traballar por e para o medio rural 
por medio da xestión forestal sostible. 
Os máis de 15 anos de experiencia do 
seu persoal técnico permite realizar tra-
ballos en diversos eidos como a topografía e os 
deslindes, a ordenación de montes, a xestión catastral, 
proxectos forestais, e o asesoramento técnico aos seus 
clientes.
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Manter activo o medio  
rural para abaratar a cesta 

da compra

O despoboamento rural é un fenómeno presente en Galicia; ao tempo, é unha reali-
dade que preocupa. A nosa é a comunidade autónoma de España con más núcleos 
de población sen habitantes, unha situación que se agrava nas provincias do inte-
rior. É o que se tira dos datos do Instituto Nacional de Estatística (INE). En termos 
xerais, Galicia perde poboación e o envellecemento é cada vez máis evidente. 
Con todo, e a pesar deste panorama, o que está claro é que o mundo agrario revéla-
se como o actor fundamental para dar resposta ao reto demográfico e tamén para 
garantir a seguridade alimentaria da poboación.

O mundo rural ten un rol determinante, agora 
máis que nunca, para abaratar o prezo da cesta da 
compra. Está claro que se non hai vida rural, non 
existe agricultura, pechan as granxas, os campos 
quedan totalmente abandonados. A día de hoxe, 
asistimos a un verdadeiro reto demográfico para 
manter activo o noso medio rural. 
Precisamente o despoboamento rural é unha das 
cuestións que se abordou durante o V Congre-
so Nacional de Enxeñeiros Agrónomos, unha 
cita que se celebrou en Lleida o pasado mes de 

setembro baixo o lema Solucións da enxeñería 
agrónoma para o reto demográfico. 
A cita reuniu, durante varias xornadas, a todos os 
axentes implicados no desenvolvemento da ac-
tividade agroalimentaria. Nesta xuntanza tiveron 
un papel protagonista o uso das solucións tec-
nolóxicas. Por outra parte, contexto internacional 
que estamos vivindo, o cambio climático ou o ac-
ceso ás materias primas tamén centraron o deba-
te dos especialistas. 
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Galicia tamén estivo presente no Congreso Nacional de Enxe-
ñeiros Agrónomos. En Lleida, a directora xeral da Axencia 
Galega de Desenvolvemento Rural, Inés Santé, puxo en 
valor as máis de 9.300 hectáreas que están sendo mobili-
zadas a través da Lei de recuperación da terra agraria de 
Galicia no seu primeiro ano de vixencia.  A directora xeral 
explicou que esta norma ten o propósito de poñer a producir 
as terras arestora abandonadas.
Neste senso, Inés Santé destacou a boa acollida que tive-
ron os diversos instrumentos de mobilización de terras, tales 
como as aldeas modelo e os polígonos agroforestais, cos 
que se consegue recuperar espazos produtivos segundo o 
tipo de cultivo máis axeitado. Ademais, insistiu, en que se di-
namiza o territorio e se xera actividade económica, ao tempo 
que se avanza na anticipación aos incendios forestais.  
A día de hoxe hai 21 polígonos de iniciativa pública en Gali-
cia, desa cantidade, 10 están xa iniciados e 11 están en fase 
de actuacións previas. A isto, súmanse outras 21 aldeas mo-
delo aprobadas. Entre ámbolos dous instrumentos de recu-
peración beneficianse máis de 9.600 propietarios de máis de 
35.000 parcelas.
Unha cuestión, precisou Santé, que ten moito peso se temos 
en conta a estrutura complexa da propiedade en Galicia. Así, 
lembrou que na nosa comunidade hai máis de 11 millóns de 
parcelas propiedade de 1,6 millóns de titulares individuais e 
cuxa superficie media oscila os 2.500 metros cadrados. Ante 
iso, salientou, é preciso impulsar ferramentas que poñan a 
producir áreas de terra agraria abandonada ou infrautilizada 
e con boa capacidade produtiva, por iniciativa da administra-
ción ou de particulares. Precisamente, ese é o fin principal 
dos polígonos agroforestais, que se complementan tamén 
coas aldeas modelo e as actuacións de xestión conxunta.

Dar continuidade ás 
explotacións
 
Durante a súa presentación, Inés Santé salientou que a lei 
promove tamén a continuidade das explotacións e a boa xes-
tión das terras que as conforman. Neste senso, indicou que 
a través do Banco de Terras de Galicia estase a fomentar o 
acceso á terra para toda aquela persoa que desexe dedicarse 
á actividade agroforestal.
 Ademais, a Xunta tamén traballa na posta en marcha do 
Banco de Explotacións, que pretende favorecer a remuda xe-
racional no agro galego.

Así, o Banco de Explotacións será un instrumento público de 
mediación coa finalidade de facilitar a posta en contacto en-
tre titulares de explotacións que, voluntaria ou forzosamente, 
abandonan a actividade, e persoas interesadas na súa incor-
poración, co obxectivo de garantir a continuidade das explo-
tacións e así loitar contra o seu desmantelamento e o aban-
dono das terras que as conforman.
Entre as súas funcións, o Banco encargarase de elaborar e 
publicar un listado actualizado das explotacións susceptibles 
de mediación, así como de facilitar o labor de mediación, po-
ñendo á disposición das persoas interesadas a información 
vinculada ás explotacións incluídas. O obxectivo é que esa 
información sexa de utilidade na consecución de negocios de 
cesión ou arrendamento entre as persoas titulares e as inte-
resadas.

 
Catálogo de solos 
agropecuarios e forestais

Por último, a directora xeral tamén incidiu en que, a través 
da Lei de recuperación, estase traballando na creación dun 
Mapa de usos agroforestais, que reflectirá o emprego das 
terras e servirá de base para planificar as actuacións das ad-
ministracións públicas na materia. 
En relación á identificación e á ordenación de usos, tamén se 
prevé a creación dun Catálogo de solos agropecuarios e fo-
restais, que tratará de facer unha planificación integral con-
templando os usos agrícolas, gandeiros e forestais.
Desta forma, salientou Santé, clasificarase a totalidade dos 
terreos en agropecuarios ou forestais, analizando os factores 
que condicionan a aptitude da terra e deixando claro os usos 
permitidos, prohibidos e autorizables en cada caso.
O congreso, no que participaron 300  enxeñeiros agrónomos, 
foi clausurado polo ministro de Agricultura, Pesca e Alimen-
tación, Luis Planas.

A APORTACIÓN GALEGA PARA  
DAR VIDA AO MUNDO RURAL
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O apoio da Axencia Galega da Industria Forestal para a 
elaboración desta publicación non implica a aceptación 
dos seus contidos, que serán responsabilidade exclusiva 
dos seus autores. Por tanto, a Axencia Galega da Indus-
tria Forestal non é responsable do uso que poida facerse 
da información aquí difundida.
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Durante anos, as mulleres tra-
ballaron no campo e na casa a 
partes iguais. Eran nais, avoas, 
fillas… Que logo de realizar as 
tarefas do agro, pasaban o ferro 
durante a noite, zurzían a man a 
roupa ou prepararan o almorzo 
do día seguinte.

A  
MULLER 
RURAL
O piar  
da nosa 
sociedade

Son mulleres que acompañaban aos homes na vendima e 
que cando chegaban á casa, coidaban tamén de toda a fa-
milia. Uns traballos que nunca se lles recoñeceron, porque 
nunca se incluiron nas estatísticas oficiais como “mulleres 
traballadoras”. E un esforzo, o de todas elas, sen o que hoxe 
non estaríamos aquí. Son a columna vertebral das nosas 
áreas rurais e, non hai dúbida, seguen exercendo un papel 
multifuncional, xa sexa como empresarias agrarias ou como 
traballadoras en explotacións familiares. 
Precisamente para poñelas en valor, como cada ano dende o 
2008, o pasado mes de outubro, conmemoramos o Día Inter-
nacional das Mulleres Rurais. O obxectivo desta efeméride 
é recoñecer á muller rural pola súa contribución no desen-
volvemento rural e agrícola; pero tamén, pola súa contri-
bución á mellora da seguridade alimentaria. Anos despois, 
segue sendo preciso conmemorar esta data e reinvindicar con 
forza as súas necesidades. 

Ben é certo que quizais as áreas rurais foron máis resilien-
tes que as urbanas fronte aos efectos da crise motivada pola 
pandemia. Con todo, a poboación na contorna do rural caeu 
nun 7% nos últimos anos no conxunto de España. Os gober-
nos e a sociedade debemos prestar atención ás necesidades 
das mulleres do rural.
En Galicia, a Axencia Galega da Industria Forestal (XERA) 
tamén quere poñer en valor o papel femenino no sector. Para 
iso, a entidade puxo en marcha no 2019 #ElasXeranSector, 
un movemento que quere visibilizar o talento das mulleres e 
que está presente no mundo forestal. Trátase de evidenciar 
que as mulleres están no ADN deste sector. Precisamente 
neste sentido, promovéronse actuacións de comunicación 
protagonizadas por mulleres, adquiriuse o compromiso de 
contar con ponentes femininas en todos os eventos e confe-
rencias organizados pola Axencia Galega da Industria Fores-
tal, así como actividades formativas. Este é o camiño a seguir. 
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