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O monte é unha realidade territorial com-
plexa, parte doutra realidade complexa 
como é o propio medio rural galego. O 
medio rural, ademais da súa importancia 
económica e social, ten funcións medio-
ambientais que se recoñecen e acrecen-
tan progresivamente. En particular, unha 
parte significativa dos montes galegos 
están incluídos na Rede Galega de Es-
pazos Naturais Protexidos, desempeñan 
unha importante tarefa na protección dos 
sistemas hidrolóxicos, ou acollen nume-
rosas e senlleiras mostras do patrimonio 
arqueolóxico ou cultural. Ademais, as 
masas arborizadas e os solos forestais 
son un reservorio básico de carbono que 
os converte en piares fundamentais para 
a loita contra o cambio climático.

O presente documento ten por obxecti-
vo analizar a faceta económica e produ-
tiva dos terreos forestais e as súas prin-
cipais cadeas de valor. Tendo en conta 
exclusivamente esta perspectiva produti-
va, nos montes galegos teñen orixe multi-
tude de elos de distintas cadeas de valor. 
A conxunción ou solapamento da xestión 
forestal cos máis diversos aproveitamen-
tos (agrogandeiros, mineiros e mesmo 
enerxéticos) é inherente á realidade terri-
torial do monte, e debe ser analizado nun 
plano xerarquicamente superior ao que 
lle corresponde a este documento. Do 
mesmo xeito, débese ter en conta que o 
desenvolvemento rural sostible só pode-
rá acadarse plenamente coa “integración 
equilibrada” das diferentes políticas sec-
toriais, sociais e ambientais, que inciden 
sobre o mesmo.

Galicia conta cunha superficie forestal 

de máis de dous millóns de hectáreas, e 
a actividade forestal en Galicia é, hoxe, 
quen de xerar oportunidades e valor dis-
tribuido entre os miles de silvicultores 
e centos de comunidades veciñais que 
venden madeira ao ano. A facturación 
conxunta da industria de transformación 
da madeira supera na nosa Comunida-
de Autónoma os 1.600 millóns de euros 
anuais. A cadea principal de transforma-
ción de madeira supón segundo o IGE 
(2013) en torno ao 2% da economía gale-
ga se falamos de valor engadido, mentres 
en termos de emprego este peso é do 
2,3%, e do emprego industrial do 12,3%. 
En 52 dos 315 concellos galegos a indus-
tria de base forestal representa máis do 
30% dos establecementos industriais. 

Aínda que está baseado en materias 
primas non moi diversas, a industria de 
primeira transformación é un sector di-
versificado en capacidade para a súa 
transformación, malia os cambios nos 
últimos anos. Algúns elos da cadea (no-
meadamente o da madeira industrial/
taboleiros ou a pasta de papel) teñen 
empresas líderes con importante capaci-
dade de arrastre.

A dependencia dos recursos forestais, 
a gran necesidade de capital, a caracte-
rística de commodity de boa parte dos 
produtos elaborados salvo en fases moi 
avanzadas e específicas da transforma-
ción, viñeron obrigando a unidades pro-
dutivas moi grandes, moi pouco flexibles 
e con pouca diferenciación do produto. 
A cadea de transformación está especia-
lizada en produtos intermedios caracte-
rísticos dos primeiros elos da cadea fo-

1- ÁMBITO DO DOCUMENTO E 
RESUMO EXECUTIVO
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restal (madeira, taboleiro, pasta...), coa 
conseguinte perda de valor engadido ó 
non realizarse dentro da economía as 
transformacións finais.

E importante salientar que as ramas de 
actividade que integran este complexo 
produtivo están a decrecer dende o ini-
cio da crise a unha taxa media do -7,9% 
fronte ao -1,2% do total da economía.

A resiliencia da industria forestal ven 
intimamente relacionada coa diversida-
de e complementariedade das distintas 
liñas de transformación, o incremento do 
consumo local dos produtos, a integra-
ción entre primeiras e segundas trans-
formacións, e o seu subministro a  parti-
res da materia prima local.

O futuro do sector terá que enfrontar 
unha competitividade internacional cre-
cente. Ao mesmo tempo polo enorme 
impacto que o desemprego e as políti-
cas de contención salarial e gasto públi-
co están tendo no consumo, e o vencello 
que unha parte do sector tén ca constru-
ción, semella difícil acadar unha recupe-
ración salientable, baseada na demanda 
interna, no curto e medio prazo.

Sen embargo, prevese un importan-
te aumento da escaseza de madeira en 
Europa que pode beneficiar a aquelas 
rexións con maior vocación produtiva. 
Ademais, a nova “Estratexia Forestal 
Europea”, o potencial para promover a 
“economía verde” co uso da madeira, 
a bioenerxía, e os novos biomateriais, 
presentan oportunidades que o sector 
forestal galego tería que ser quen de 
aproveitar.

Deste xeito, en Galicia deberase pro-
mover a xeración de riqueza nos montes 
e, salientando o papel das comunidades 
rurais, dotar dun marco axeitado á acti-

vidade forestal privada revitalizando un 
sector de grande importancia para a xe-
ración de emprego e mellora da calidade 
de vida do medio rural, e sempre baixo 
un criterios de integración con outras po-
líticas territoriais e asegurando a sostibi-
lidade da biodiversidade, produtividade 
e vitalidade dos ecosistemas galegos.

A fragmentación da propiedade forestal 
dificulta a xestión e aproveitamento dos 
montes particulares, e por tanto resta 
competitividade á cadea de subministro 
da industria forestal. Os procesos de en-
vellecemento, despoboamento de zonas 
rurais, e abandono de terras limitarán o 
desenvolvemento do sector. Nun sector 
no que os prazos de transformación na 
base territorial poden levar décadas, será 
decisivo adoptar medidas que, malia pa-
recer modestas, podan ser eficaces no 
corto prazo, e ao mesmo tempo estable-
cer liñas estables que permitan solventar 
as barreiras no medio e longo prazo.

Por tal motivo, débese afrontar a loita 
para superar a elevada fragmentación da 
propiedade, reverter o abandono das te-
rras, fomentar a xestión agrupada e me-
llorar as condicións de produción, de for-
ma que complementariamente aumente 
a competitividade de unha boa parte do 
conxunto da cadea de valor. Será decisi-
vo, para resolver un tema tan complexo, 
non limitar o apoio a unha única fórmula 
de agrupación. Polo contrario, deberíase 
incentivar o desenvolvemento de calque-
ra iniciativa que acade a xestión agrupa-
da. Independentemente de cal ou cales 
estratexias, se empreguen, débese par-
tir dun bo coñecemento da propiedade 
e o seu titular. No caso dos Montes Ve-
ciñais en Man Común deberán levarse a 
cabo revisións e subsanacións dos erros 
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de clasificación e , por riba de todo, os 
deslindes, consolidando axeitadamente 
a propiedade veciñal. 

En xeral o propietario de montes prové 
dunha gran cantidade de servizos eco-
lóxicos en beneficio da sociedade, ao 
tempo que soportan o custe de man-
temento e xestión forestal. O carácter 
transcendente dos servizos prestados 
polas superficies forestais, que reper-
cuten más aló dos límites territoriais da 
propiedade que os xera, son dabondo 
para xustificar medidas de fomento do 
recurso forestal. 

Por iso, é imprescindible o desenvol-
vemento de medidas legais e fiscais 
innovadoras, xunto ca eliminación dos 
“desincentivos” que lastran a actividade.  
Ata o momento en Galicia, non hai, case, 
experiencia no uso de outros instrumen-
tos, amplamente utilizados en outros 
países forestais, como: incentivos fiscais 
á inversión forestal, préstamos para a 
inversión en activos forestais ou na me-
llora dos mesmos, fondos de inversión 
forestal, seguro forestal ou servizos de 
apoio ao produtor (extensión).

Unha das eivas máis importantes do 
sector é a inexistencia de fontes estatís-
ticas actualizadas sobre caracterizacións 
subsectoriais, consumos de materia pri-
ma, posibilidades de subministro en ter-
mos económicos de madeira por parte 
dos montes galegos. Este feito dificulta 
a elaboración de diagnósticos axeitados 
e axudar na toma de decisións tanto no 
ámbito empresarial como no ámbito pú-
blico. Deben establecerse sistemas pre-
cisos e fiábeis de información sobre o 
monte e o sector económico-industrial 
para a xestión produtiva, así como para 
o entendemento público, a toma de de-

cisións e o desenvolvemento e revisión 
das estratexias e políticas forestais. É 
urxente contar con sistemas mellores e 
máis frecuentes de avaliación dos recur-
sos forestais, así como das actividades 
económicas vinculadas ao monte.

Por outra banda, a situación actual ta-
mén e froito do incumprimento dos com-
promisos do Plan Forestal de Galicia que 
supuxo un gran desfase de investimento 
público no monte respecto as necesi-
dades acordadas fai xa dúas décadas. 
A estrutura da Administración Forestal, 
dominada polas necesidades políticas, 
orzamentarias e de persoal da loita con-
tra incendios, non favorece o desenvol-
vemento do sector produtivo forestal. 

É imprescindible, dende o punto de 
vista da transparencia, pero tamén da 
eficiencia do gasto público, acometer 
reformas na estrutura administrativa. 
Necesítase establecer unha nidia sepa-
ración orzamentaria, e na xestión dos 
distintos programas (os relativos aos 
lumes forestais e os relativos á xestión 
forestal), sen desbotar, obviamente, as 
posibilidades de coordinación en aspec-
tos concretos. Deste xeito gañarase cla-
ridade e racharase a tendencia de que 
ano tras ano os recursos económicos e 
humanos que deberían ser destinados 
ao fomento e a mellora do sector sexan 
“fagocitados” polas necesidades do 
operativo.

É, tamén, urxente afrontar o desenvol-
vemento do Distrito Forestal como uni-
dade fundamental da administración fo-
restal e da interacción cos propietarios e 
comunidades de montes da súa área de 
actuación.

Por outra banda, máis do 15% da su-
perficie forestal galega atópase xestio-
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nada pola Administración Forestal. Esta 
superficie deriva da subrogación, por 
parte de Comunidades de Montes Veci-
ñais, dos consorcios e convenios esta-
blecidos durante a época en que estas 
non se atopaban recoñecidas. Malia que 
en termos cuantitativos sobre o total da 
superficie non parece decisiva, a xestión 
pública de montes afecta ao 40% da su-
perficie veciñal, e constitúe á Xunta de 
Galicia como o maior vendedor de ma-
deira de Galicia. Lonxe de velo como 
algo residual ou anacrónico, debe ser 
considerado un instrumento financeiro a 
longo prazo para o fomento, mediante o 
exemplo, da repoboación, a silvicultura 
compatible coa conservación da nature-
za, e o emprego en áreas rurais, e unha 
oportunidade de dotar ás comunidades 
de veciños de servizos especializados 
de asistencia para a xestión dos seus 
montes .

No eido industrial, o fomento do con-
sumo de determinados produtos fores-
tais, nomeadamente a madeira, pode 
axudar ao reforzo das segundas trans-
formacións e a súa integración coa máis 
desenvolvida industria de primeira trans-
formación.

Asemade outro factor de éxito futuro 
debe ser o mantemento e incremento da 
interrelación das actividades da cadea 
con outros sectores produtivos galegos, 
a modo de cadeas laterais, provedores 
de bens de equipo, subministros com-
plementarios, servizos de investigación, 
infraestruturas, etc. 

Ademais, a caída da demanda dos 
clientes tradicionais fai necesario desen-
volver novas canles de comercialización, 
como a gran distribución e as vendas 
online. Tamén deberá traballarse no fo-

mento da cooperación empresarial entre 
as pemes e micropemes do sector para 
abordar un maior nivel de transformación 
e innovación nos produtos.

O sector ten unha importante fortaleza, 
na autosuficiencia enerxética baseada 
na xeración de enerxía térmica a parti-
res de biomasa. Asemade as empresas 
do sector contan cun importante know-
how sobre o subministro, manipulación e 
transformación de biomasa forestal. Sen 
embargo, o establecemento de incenti-
vos pouco discriminados á produción 
de enerxía a partires de biomasa forestal 
pode inducir a falta de materia prima nos 
sectores de transformación en lugar de 
promover o consumo de biomasa fores-
tal residual. 

En Galicia, existe unha completa ofer-
ta formativa en materia forestal tanto 
universitaria como de formación profe-
sional. Existen centros e grupos de in-
vestigación con capacidade de aportar 
coñecemento en materias relacionadas 
co sector.  A investigación e a innova-
ción tecnolóxica supoñen unha das fe-
rramentas máis eficaces para a competi-
tividade do sector. Polo tanto, tal e como 
o apunta o EU Forest Action Plan debe 
ser un obxectivo prioritario establecer li-
ñas específicas de apoio á innovación na 
xestión forestal e na industria da madei-
ra dentro dos Plans de Axudas Publicas 
á I+D.

Simultaneamente ao fomento da in-
vestigación, ten que establecerse unha 
conexión entre o investigador e o xestor, 
o que implica que o xestor enunciará os 
seus problemas e necesidades tendo o 
investigador o papel de orientador para 
resolvelos. 
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Segundo os datos do 4º Inventario Fo-
restal Nacional (MAGRAMA, 2011) en 
Galicia existen pouco máis de dous mi-
llóns de hectáreas forestais das que o 
70% hai algún tipo de arborado. O 98% 
da superficie forestal é privada e repárte-
se entre montes veciñais en man común 
-figura tipicamente galega de propiedade 
colectiva- (30%) e propietarios particu-
lares (68%). En comparación con outras 
CC.AA., en Galicia os montes públicos 
apenas son representativos en extensión. 

Non obstante, os montes de xestión pú-
blica (aqueles nos que a xestión forestal 
é responsabilidade dos servizos forestais 
do goberno autonómico por acordo coa 
propiedade -maioritariamente veciñal-) 
superan o 15% da superficie forestal. Cal-
cúlase que nos preto de tres millóns de 
habitantes de Galicia hai 672.000 propie-
tarios forestais. A media de propiedade é 
inferior a 2 hectáreas repartidas en 2 ou 
3 parcelas, o que supón que o 80% das 
parcelas son menores de media hectárea. 

Os investimentos dos propietarios par-
ticulares de montes, sen ser, en xeral, 
a súa actividade económica principal, 
xogan un papel básico de aforro non fi-
nanceiro nas economías familiares de 
moitas áreas de Galicia. Segundo CON-
FEMADERA (2014) o 9% das familias 
galegas obtiveron algunha renda proce-
dente da venda de madeira, porcentaxe 
que, nos últimos anos, ven aumentando, 

segundo algunhas fontes influído pola si-
tuación económica xeral e o incremento 
do desemprego.

Segundo os Anuarios de Estatísticas 
Agrarias da Consellería de Medio Rural e 
Mar e do MAGRAMA, o 84,21% da Pro-
dución Final Agraria de orixe Forestal co-
rresponde a madeira para transformación 
industrial. Esta cifras chegan ao 92,5% 
se se ten en conta a leña. 

2- A CADEA FORESTAL E DA MADEIRA DE GALICIA 

2.1- Perspectiva xeral

Táboa 1 Superficie forestal (ha) en Galicia.

Fonte: 4º I.F.N. (2009)

 Arborizado  
 Non Arborizado 
 Total Forestal  

A Coruña Lugo Ourense Pontevedra Galicia

         415.380   
           86.205   
         501.586   

         488.681   
         168.160   
         656.842   

         309.828   
         265.435   
         575.264   

         210.203   
           86.785   
         296.988   

        1.424.092   
            606.585   
         2.030.680   
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Ao ano prodúcense en torno aos 8 mi-
llóns de m3cc (CONFEMADERA, 2014) e 
as estimacións sobre as leñas ascenden a 
algo máis dun millón de toneladas anuais 
(INEGA, 2010). É necesario salientar que 
nos últimos anos as cortas de madeira 

de eucalipto situáronse establemente por 
riba do 50% do total de aproveitamentos 
de uso industrial.

A madeira aproveitada nos montes gale-
gos fornece unha complexísima cadea de 
valor que se amosa na seguinte figura:

Táboa 2 Aportación das distintas producións á Produción Final 
Agraria de orixe Forestal (1998)

Fonte: Elaboración propia a partires dos datos dos Anuarios de Estatísticas Agrarias 
da  Consellería de Medio Rural e Mar e do MAGRAMA.

Produtos  
 Madeira para transformación industrial
 - Eucalyptus sp.  
 - Pinus pinaster  
 - Pinus radiata  
 - Pinus sylvestris  
 - Quercíneas  
 - Outras frondosas  
 - Outras coníferas  
 Outros produtos forestais  
 - Leña  
 - Froitos  
 - Cogomelos e outras plantas  
 - Caza  
 - Pesca fluvial  
 Total subsector forestal  

%

84,21
38,21
31,15

9,45
0,51
2,58
1,29
1,11

15,79
8,28
6,71
0,34
0,21
0,25

100,00
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Figura 1 Esquema da Cadea de Valor Forestal-Madeira

Fonte: IGE. Análise da Cadea Forestal Madeira

A facturación conxunta da industria de 
transformación da madeira supera na nosa 
Comunidade Autónoma os 1.600 millóns 
de euros anuais. A industria de primeira 
transformación xera o 40% da produción 
española de taboleiros e madeira serra-
da, e o 20% da pasta de papel. As, tra-
dicionalmente, denominadas segundas 
transformacións (carpintería e mobiliario) 
non superan o 8% da cota española, xa 
que estes subsectores, ao contrario que 
a industria da primeira transformación, 
adoitan situarse más preto do consumo 
que da orixe da madeira. 

A cadea principal de transformación de 

madeira supón segundo o IGE (2013) o 
12,3% do emprego industrial galego.

A importancia cualitativa do sector in-
creméntase ao considerar as numerosas 
cadeas laterais e os provedores de bens 
de equipo, subministros complementa-
rios, servizos de investigación, infraes-
truturas (nomeadamente ferrocarril e por-
tos), vencelladas ao mesmo. Deste xeito, 
o incremento da produción na cadea 
principal non só provoca incrementos de 
emprego nesa rama principal, senón que 
na medida en que demanda consumos 
intermedios doutras ramas tamén reper-
cute no emprego delas.
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Do mesmo xeito, a relevancia do sec-
tor forestal non reside só nas cifras ma-
croeconómicas. Tamén é relevante si-
nalar a importancia da industria forestal 
nas economías locais. Segundo o IGE 
(2013), en 52 dos 315 concellos galegos 
a industria de base forestal representa 

máis do 30% dos establecementos in-
dustriais. 

Recoméndase para afondar no diag-
nóstico do sector recorrer a recentes 
traballos como os citados de IGE (2013), 
CONFEMADERA (2014) ou BCG-ASOBE-
CA (2013).

Co fin de facer unha análise da mesma 
vaise recorrer ás estatísticas económicas 
elaboradas polo Instituto Galego de Es-
tatística (Contas económicas anuais e o 
Marco Input-Output de Galicia 2008), que 
empregan a Clasificación Nacional de Ac-
tividades Económicas 2009 para presen-
tar a información por rama de actividade.

O primeiro elo sobre o que se asenta a 
cadea forestal identifícase coa rama de 
actividade R02 Silvicultura e explotación 
forestal, que comprende a produción de 
madeira, leña, a extracción e recolección 
de produtos forestais silvestres non ma-
deireiros e os servizos de apoio á silvicul-
tura.

O segundo elo estaría formado polas 
actividades de primeira transformación da 
madeira recollidas nas ramas de activida-
de: R16 Industria da madeira e da cortiza, 
que comprende a fabricación de madeira 
serrada, taboleiros, chapas,... e R17 In-
dustria do papel, que abarca a fabricación 
de pasta papeleira, papel e produtos de 
papel transformado. Nembargantes hai 
que ter en conta que estas ramas, dun 
xeito crecente, inclúen cada vez máis 
produtos de segunda transformación nas 
súas liñas industriais.

O seguinte elo da cadea forestal eng-

lobaría as actividades de segunda trans-
formación recollidas xunto coa primeira 
transformación tamén nas ramas de ac-
tividade: R16 Industria da madeira e da 
cortiza e R17 Industria do papel, e tamén 
na R31 Fabricación de mobles. Esta última 
rama, ademais de recoller a fabricación 
de mobles, tamén inclúe a fabricación de 
produtos afíns non directamente mobilia-
rio nunha porcentaxe de aproximadamen-
te o 11%.

A cadea forestal continuaría a través 
das actividades de comercialización (por 
xunto ou polo miúdo) dos produtos fa-
bricados por estas ramas, pero o detalle 
da información estatística que estamos a 
utilizar non permite identificalas. Ademais, 
é evidente que algunhas das actividades 
recollidas na figura 1 -especialmente os 
usos enerxéticos fora das industrias de 
transformación da madeira, a industria 
dos novos materiais e outros usos fora 
da cadea principal- quedan fora da esti-
mación económica a partires das citadas 
ramas de actividade. Deste xeito podería-
se dicir que o valor engadido xerado pola 
transformación da materia prima leñosa 
procedente dos montes galegos queda 
lixeiramente subestimado nas cifras que a 
continuación se inclúen.

2.2- Descrición dos elos da cadea forestal-madeira en Galicia
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Táboa 3 Peso das ramas da cadea forestal na economía 
galega. 2010

Fonte: IGE. Análise da Cadea Forestal Madeira.

R02  Silvicultura e explotación forestal  
R16 Industria da madeira  
R17 Industria do papel  
R31 Fabricación de   mobles
Cadea forestal-madeira  
Total economía galega 

R02  Silvicultura e explotación forestal  
R16 Industria da madeira  
R17 Industria do papel  
R31 Fabricación de   mobles
Cadea forestal-madeira  
Total economía galega 

 Produción  

Remuneración 
de Asalariados

Consumos 
Intermedios

Excedente de 
explotación 
bruto / renda 
mixta

VEB

Postos de 
traballo

%

%

%

%

%

%

544.057
1.121.620

470.642
469.066

2.605.385
108.543.221

131.118
237.150

63.279
144.975
576.522

26.589.936

256.372
769.532
333.376
279.683

1.638.963
57.006.590

166.135
114.251
72.738
44157

397.281
24.841.565

287.685
352.088
137.266
189.383
966.422

51.536.631

7.009
10.511
1.614
7.140

26.274
1.166.440

0,5
1

0,4
0,4
2,4

100

0,5
0,9
0,2
0,5
2,2

100

0,4
1,3
0,6
0,5
2,9

100

0,7
0,5
0,3
0,2
1,6

100

0,6
0,7
0,3
0,4
1,9

100

0,6
0,9
0,1
0,6
2,3

100

Tal e como se recolle na táboa ante-
rior, a cadea forestal representa en torno 
ao 2% da economía galega se falamos 
de valor engadido, mentres en termos 
de emprego este peso é do 2,3%, e do 
emprego industrial do 12,3%. Isto indi-
ca que as ramas que compoñen o com-
plexo produtivo son ramas intensivas en 
factor traballo, pero cunha produtivida-
de máis baixa que o total da economía.

A rama máis relevante da cadea en 
termos de produción é a R16  Industria 

da madeira e da cortiza, pero a R02 Sil-
vicultura e explotación forestal adquire 
importancia en termos de postos de tra-
ballo xerados.

Contextualizar a importancia da cadea 
forestal na economía require comparar 
o peso deste conxunto con outras ra-
mas. Esta comparativa é moi sensible ás 
agregacións que se realicen. A achega 
da cadea forestal ao valor total xerado 
na economía galega supera o da pesca 
extractiva, o sector téxtil ou o sector de 
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Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008, Eurostat. 
National accounts. IGE Análise da Cadea Forestal Madeira.

transformación de peixe, e é similar á 
que representan a agrupación de ramas 
90-93 Actividades artísticas, recreativas 
e de entretemento e a 24-25 Metalurxia 
e fabricación de produtos metálicos, 
agás maquinaria e equipo.

Pero a análise por ramas de actividade 
pon de manifesto que a economía ga-
lega está especializada en produtos in-
termedios característicos dos primeiros 
elos da cadea forestal (madeira, tabo-
leiro, chapas ...), coa conseguinte per-
da de valor engadido ó non realizarse 
dentro da economía as transformacións 

finais. 
O peso da cadea forestal en Galicia 

resulta elevado se o comparamos co 
que ten este conglomerado en España 
(1,4% do valor engadido bruto, VEB, en 
2009) e en Europa (1,6% en 2009 para 
UE27). Pero os valores observados na 
nosa Comunidade están lonxe de aca-
dar os niveles doutros países europeos 
como Estonia (4,2%), Finlandia (4,1%) 
ou Suecia (3,6%).

Se analizamos a súa evolución no 
tempo, obsérvase que este complexo 
produtivo foi perdendo peso dentro da 

Figura 2 Evolución do peso da cadea forestal na economía 
(Unidade: % VEB)
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economía galega; así no ano 2000 re-
presentaba o 3,0% do VEB total da eco-
nomía, en 2009 o 1,8%, e en 2010 aché-
gase ao 1,9%.

Esta tendencia decrecente tamén se 
observa noutras áreas xeográficas: en 
España representaba o 2,1% do VEB 
no ano 2000 e o 1,4% en 2009, en Eu-
ropa representaba o 2,1% do VEB no 
ano 2000 e o 1,6% en 2009, e en países 
como Finlandia pasou do 8% ao 4,7%. 
Esta tendencia xeral está relacionada 

coa perda de peso das actividades in-
dustriais en favor das do sector servizos, 
e cos efectos que nas primeiras causou 
o comezo da crise económica.

A perda de peso da cadea forestal 
dentro da economía galega é o resultado 
dunha evolución diferente destas ramas 
fronte ao resto da economía. Así, a eco-
nomía galega creceu no período 2000-
2004 en termos nominais a unha taxa 
media anual do 6,9%, mentres que este 
complexo produtivo o facía a unha taxa 

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008, Eurostat. National accounts

Figura 3 Composición interna da cadea forestal Unidade: 
% VEB 2008
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do 0,4%. No período 2005-2007 (anos 
finais da etapa expansiva) redúcense as 
diferenzas entre ambas taxas, pero con 
todo a cadea forestal crece 3,8 puntos 
por debaixo do total da economía. Por 
último, no período 2008-2010 (fase re-
cesiva) as ramas de actividade que inte-
gran este complexo produtivo decrecen 
a unha taxa media do -7,9% fronte ao 
-1,2% do total da economía. O que pon 
de manifesto que durante os anos de 
crecemento económico o VEB da cadea 
forestal crecía a un ritmo menor que o 
conxunto da economía galega, mentres 
que durante os anos de crise a caída no 
complexo é maior.

A crise afectou ao sector cunha perda 
importante de capital humano, condi-
cionando a traballar con stocks mínimos 
e baixo pedidos confirmados, obrigan-
do ás empresas a refuxiarse nas súas 
actividades principais e con volumes 
reducidos por descenso da demanda, 
causando un retroceso no investimento 
en tecnoloxía, castigando cunha escasa 
-se non nula- flexibilidade financeira, e, 
paradoxalmente, incrementando as difi-

cultades de subministración de materia 
prima.

O estudo da composición da cadea 
forestal en Galicia pon de manifesto a 
importancia da R16 Industria da madei-
ra e da cortiza, que aporta o 36% do 
VEB do complexo produtivo, e da R02 
Silvicultura e explotación forestal, que 
representa o 31% do valor engadido xe-
rado no conxunto da cadea forestal en 
2012.

En España e en Europa destaca o peso 
da agrupación 31-32, na que se inclúe a 
fabricación de mobles, que achega un 
48% e un 44%, respectivamente, do 
valor engadido xerado polo complexo 
produtivo. Non ocorre así nos países da 
UE27 nos que a cadea forestal é máis 
importante na economía, como Finlan-
dia e Suecia, países nos que destaca 
a fabricación de papel combinado cun 
elevado peso da silvicultura. A compo-
sición do complexo produtivo forestal 
galego é similar a de países como Esto-
nia, onde tamén teñen máis peso os pri-
meiros elos da cadea en detrimento da 
industria de segunda transformación.
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Fonte: Confemadera 2014

Figura 4 Cadea de Valor da Madeira 2013 
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Fonte: CONFEMADERA-Galicia 2014

Figura 5 Evolución do volume de aproveitamento de 
madeira de uso industrial por grupo de especie (m3cc)

Esta rama de actividade comprende a 
produción de madeira, leña, a extracción 
e recolección de produtos forestais silves-
tres non madeireiros e os servizos de apoio 
á silvicultura e constitúe o elo sobre o que 
se asenta a cadea forestal.

As dúas producións máis salientables 
desta rama son a Madeira de Uso Industrial 
(en torno aos 8 millóns de metros cúbicos 
anuais) (CONFEMADERA, 2014) e as Le-
ñas de uso doméstico (con algo máis dun 
millón de toneladas anuais) (INEGA, 2010). 

Estas cantidades representan aproxima-
damente algo máis da metade dos apro-
veitamentos de madeira de todo o Estado, 

porcentaxe que pode chegar ao 70% se se 
consideran só aproveitamentos en propie-
dades privadas.

Máis do 90% dos aproveitamentos con 
destino industrial en Galicia corresponden 
á madeira de piñeiro e eucalipto. Na última 
década a madeira de eucalipto consolidou 
a súa contribución aos aproveitamentos 
lixeiramente por riba do 50% das cortas 
totais anuais. As frondosas caducifolias, 
menos demandadas, e, en xeral, con cali-
dades de madeira pouco axeitadas para a 
súa transformación, teñen como principal 
destino as leñas e pequenos segmentos na 
industria do serrado.

2.2.1- Silvicultura e explotación forestal
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Figura 6 Evolución da porcentaxe de madeira de Eucalipto 
no total de aproveitamentos de uso industrial (m3cc)

Táboa 4 Evolución dos ratios da Silvicultura e da explotación 
forestal (R02)

Fonte: Elaboración Propia a partires de CONFEMADERA-Galicia 2014

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008

VEB (miles euros)
Postos de traballo 
Peso na economia (%VEB)
Peso na cadea Forestal (%VEB)
Peso na cadea Forestal (% Postos traballo)
VEB/Produción
VEB/Hora efectiva (euros)

2000 2008 2010 2012

249.515
5.570

0,8
28,3
16,3
51,0
17,2

318.804
7.829

0,6
28,0
26,2
52,1
14,0

287.685
7.009

0,6
29,8
26,7
52,9
13,5

278.901
6.429

0,6
31,8
28,7
49,9
22,5
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Os ratios que se desprenden das Con-
tas de produción e explotación e emprego 
indican:

• O peso desta rama de actividade na 
cadea forestal en termos de valor enga-
dido bruto mantense estable ao largo 
da serie cun lixeiro aumento nos últimos 
anos. 

• Tamén incrementa o seu peso en ter-
mos de postos de traballo, xa que se ob-
serva un aumento importante da ocupa-
ción a partir de 2006, malia que esta ven 
mediatizada por cambios contractuais 
nos servizos públicos de prevención e 
extinción de incendios forestais. 

• A capacidade de crear valor desta 
rama de actividade mantense estable 
ao longo de toda a serie analizada, de 
forma que continúa a ser a rama da ca-
dea forestal que presenta un maior ratio 
VEB/ Produción. O que é indicativo do 
menor peso que teñen os consumos in-
termedios na produción da rama.

• A contratación de servizos externos 
que realizan os propietarios e os xesto-
res forestais dá emprego estable en Ga-
licia, directo e indirecto, a un colectivo 
superior ás 15.000 persoas, formado 
por cuadrillas propias no monte, persoal 
técnico e administrativo das asociacións 
profesionais, viveiristas, consultoras de 
enxeñaría, empresas de traballos silví-
colas, empresas de aproveitamentos fo-
restais e transportistas especializados. 
A facturación dos propietarios forestais 
galegos achégase aos 300 millóns de 
euros anuais en orixe entre produtos 
madeireiros e non madeireiros.

• Unha boa parte dos investimentos 

dos propietarios particulares de montes, 
sen ser actividade económica principal, 
xoga un papel de aforro non financeiro 
básico nas economías familiares de moi-
tas áreas de Galicia. Segundo CONFE-
MADERA (2014), o 9% das familias gale-
gas obtiveron algunha renda procedente 
da venda de madeira, porcentaxe que 
nos últimos anos ven aumentando, se-
gundo algunhas fontes influído pola si-
tuación económica xeral e o incremento 
do desemprego.

A silvicultura e o aproveitamento madei-
reiro é unha das actividades máis afecta-
das polos incendios forestais. O Noroeste 
Ibérico (Galicia, Asturias Cantabria, León 
e oeste de Zamora, e o Norte de Portu-
gal) son as rexións de Europa cunha maior 
densidade de incendios. Nesta zona os 
incendios son, polo xeral, de pouca ex-
tensión pero moi numerosos, tipoloxía de 
incendio que é diametralmente oposta á 
do resto da Península Ibérica.

É importante salientar que un dos danos 
máis persistentes do lume é o desánimo 
do inversor forestal, do pequeno silvicultor 
e dos comuneiros, e, nas áreas onde os 
incendios convertéronse en endémicos, 
chega a ser a principal causa de abando-
no do monte. Tampouco debe esquecerse 
que os prexuízos dos incendios abran-
guen outras producións como o pastoreo, 
a caza, a produción do mel, certos culti-
vos agrícolas e mesmo provocan perdas 
en servizos ecosistémicos que chegan a 
ser máis importantes que as perdas direc-
tas sobre a economía vencellada ao apro-
veitamento madeireiro.
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Esta rama de actividade agrupa ac-
tividades de primeira transformación, 
como a madeira serrada, a fabricación 
de taboleiros, chapas, e en menor me-

dida tamén recolle a fabricación de pro-
dutos máis transformados como enva-
ses e embalaxes ou outros produtos de 
madeira.

Os ratios que se desprenden das Con-
tas de produción e explotación e empre-
go mostran:

• Esta rama de actividade é a máis 
importante da cadea forestal en termos 
de valor engadido bruto e emprego. 

• A capacidade de crear valor, medi-

da a través da ratio VEB / Produción, 
presenta unha tendencia crecente ao 
longo de toda a serie (2000-2012).

• A produtividade desta rama de acti-
vidade, medida a través do ratio valor 
engadido bruto xerado por cada hora 
de traballo efectiva, ten aumentado 
desde o ano 2000.

2.2.2- Industria da madeira e da cortiza

Táboa 5 Evolución dos ratios da Industria da madeira e 
da cortiza

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008

VEB (miles euros)
Postos de traballo 
Peso na economía (%VEB)
Peso na cadea Forestal (%VEB)
Peso na cadea Forestal (% Postos traballo)
VEB/Produción
VEB/Hora efectiva (euros)

2000 2008 2010 2012

339.719
14.677

1,1
40,7
42,8
25,9
12,1

459.591
12.058

0,9
34,8
40,3
30,6
20,3

353.957
10.511

0,7
34,5
40,0
31,4
18,0

318.295
8.789

0,6
36,3
39,3
31,8
19,4
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Forman esta rama de actividade os es-
tablecementos dedicados á fabricación 
de pasta papeleira, papel e produtos de 
papel transformado.

Trátase da rama menos relevante da 
cadea forestal polo número de estable-
cementos. Así, existe unha única planta 
de produción de pasta de papel en Ga-

licia situada en Pontevedra, unha única 
empresa que transforma a pasta en pa-
pel situada en Santiago de Composte-
la e un número maior de empresas que 
transforman o papel e o cartón, que se 
sitúan en torno aos concellos da Coruña 
e de Vigo

Os ratios que se desprenden das Con-
tas de produción e explotación e empre-
go mostran:

• Esta rama de actividade perdeu peso 
relativo na cadea forestal en termos de 
valor engadido, pola contra incremen-
touno en termos de emprego.

• Rexistra unha importante caída no 
ratio VEB/ Produción, o que está indi-
cando que cada vez teñen maior peso 
os consumos intermedios sobre a pro-
dución da rama (ou, noutras palabras, 
que tende a reducirse a súa capacidade 
de xeración de valor engadido).

• Constitúe a rama da cadea forestal 

con maior presenza de emprego asala-
riado.

• A práctica totalidade da pasta de 
papel producida en Galicia ten como 
destino a exportación, principalmente a 
países da UE.

• A produción de celulosa en Galicia 
está integrada coa xeración enerxética 
a partires de biomasa forestal (funda-
mentalmente restos de corta e casca 
de eucalipto e lignina procedente da 
obtención de celulosa da madeira). A 
produción anual de enerxía ascende 
a 215.000 MWh cun valor de venta en 
2013 cercano aos 20 millóns de euros.

2.2.3- Industria da pasta e do papel

Táboa 6 Evolución dos ratios da Industria do papel (R17)

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008

VEB (miles euros)
Postos de traballo 
Peso na economia (%VEB)
Peso na cadea Forestal (%VEB)
Peso na cadea Forestal (% Postos traballo)
VEB/Produción
VEB/Hora efectiva (euros)

2000 2008 2010 2012

160.934
1.161

0,5
18,3

3,4
45,9
76,7

126.057
1.534

0,2
11,1
5,1

29,2
43,8

138.501
1.614

0,3
14,2

6,1
29,2
45,1

88.477
1.439

0,2
10,1

6,4
19,2

34,26
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Dentro desta rama agrúpanse os esta-
blecementos que teñen como actividade 

principal a fabricación de mobles e pro-
dutos afíns.

Os ratios que se desprenden das Con-
tas de produción e explotación e em-
prego poñen de manifesto:

• Esta rama de actividade gañou peso 
dentro da cadea forestal en termos de 
valor engadido bruto, pola contra per-
deuno en termos de emprego co con-
seguinte incremento de produtividade. 
Esta desigual evolución da produción 
e do emprego é indicativo do proce-
so de transformación desta rama, que 
tiña un marcado carácter artesanal.

• O cambio no proceso produtivo 
desta rama de actividade tamén se 
manifesta na evolución do ratio de asa-
larización. Así, no ano 2000 constituía 
a rama da cadea forestal con maior 
presenza de traballadores por conta 
propia (o 53% dos postos de traba-

llo eran non asalariados, característi-
co de empresas de pequeno tamaño), 
porén en 2008 este ratio aproxímase 
aos valores medios da cadea forestal 
(89%).

• Do volume de madeira empregada 
na segunda transformación, nomea-
damente na fabricación de mobles, 
aproximadamente o 50% é taboleiro 
derivado de madeira, o 25% é madei-
ra serrada de coníferas, o 11% chapas 
de frondosas (incluído as tropicais e o 
eucalipto), o 7% chapa de coníferas, 
e o 7% madeira serrada de frondosas 
(incluído as tropicais e o eucalipto).

• Aproximadamente o 50% da mate-
ria prima madeireira da segunda trans-
formación é de orixe galega (máis do 
80% do taboleiro e aproximadamente 
o 25% do resto de materias primas).

2.2.4- Fabricación de mobles

Táboa 7 Evolución dos ratios da Fabricación de mobles

Fonte: IGE. Contas económicas anuais. Base 2008

VEB (miles euros)
Postos de traballo 
Peso na economía (%VEB)
Peso na cadea Forestal (%VEB)
Peso na cadea Forestal (% Postos traballo)
VEB/Produción
VEB/Hora efectiva (euros)

2000 2008 2010 2012

131.199
12.857

0,4
14,9
37,5
44,4

5,2

234.490
8.474

0,4
20,6
28,3
40,0
14,1

190.228
7.140

0,4
19,6
27,2
40,4
13,6

191.298
5.706

0,4
21,8
25,5
39,9

17,52



Documento 10/2015

23

Xaneiro 2015

Figura 7 Destino das exportacións de produtos forestais galegos 
en millóns de euros. No paréntese exprésase para cada caso a 
porcentaxe que o comercio exterior supón na demanda total.

Fonte: elaboración propia a partires de IGE. Marco input-output de Galicia. Base 2008

Segundo o marco Input-Output de Ga-
licia (2008) o 54% en valor dos produtos 
da cadea forestal que saen de Galicia, 
o fan con destino ao resto de España, 

o 40% cara a UE-27 e o 6% ao resto do 
mundo. Sen embargo as diferencias en-
tre produtos son moi importantes como 
amosa a figura 7.

2.2.5- Comercio exterior 
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No que atinxe ao comercio internacio-
nal de madeira e os seus transformados 
Galicia sitúase á cabeza das Comunida-
des Autónomas españolas.

Nos seguintes gráficos amósanse as 
tendencias do comercio internacional 
para os principais  produtos relaciona-
dos coa cadea de transformación da 
madeira (codificados segundo o TARIC). 
Neles pódese observar como na maior 
parte dos produtos a caída de consu-

mo interno leva aparellado un descenso 
das importacións e un incremento das 
exportacións polo esforzo das empresas 
do sector de atopar novos mercados ex-
teriores. Este feito, salvo nos casos das 
pastas papeleiras –endemicamente ex-
portadoras- e os produtos derivados de 
papel e cartón –endemicamente impor-
tadores-, provoca salientables cambios 
de tendencia no balance exportación-
importación.

Fonte: elaboración propia a partires de IGE. Marco input-output de Galicia. Base 2008

Comercio exterior internacional

Figura 8 Galicia. Comercio exterior de Madeira e 
manufacturas de madeira (código 44 TARIC)
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Figura 9 Galicia. Comercio exterior de Pastas celulósicas e 
desperdicios de papel ou cartón (código 47 TARIC)

Figura 10 Galicia. Comercio exterior de Papel e cartón; 
manufacturas de celulosa, papel ou cartón (código 48 TARIC)

Fonte: elaboración propia a partires de IGE. Marco input-output de Galicia. Base 2008

Comercio exterior internacional



26

Documento 10/2015

Xaneiro 2015

Figura 11 Galicia. Comercio exterior de 94 Mobles e outras 
manufacturas (código 94 TARIC)

Figura 12 Galicia. Comercio exterior da Cadea Forestal Madeira 
(códigos 44, 47, 48,  94 TARIC)

Fonte: elaboración propia a partires de IGE. Marco input-output de Galicia. Base 2008Comercio exterior internacional.
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O contexto que rodea ao Sector Forestal 
e da Madeira de Galicia ven sufrindo inten-
sos cambios nas últimas décadas (Fernán-
dez, 1990; Prada, 1991; González, 1998; 
González, 2006). Algúns deles son froito 
de procesos inexorables que, aos poucos, 
están a modelar novos escenarios para o 
comercio da madeira e os produtos fores-

tais a escala global. Outros, non obstante, 
teñen orixe na propia realidade do sector 
en Galicia e nas políticas desenvoltas (ou 
non) nas ultimas décadas.

Neste apartado vaise dar un repaso aos 
factores que máis están a influír no sector 
e que van condicionar o seu futuro inme-
diato:

O elo crítico na viabilidade da cadea de 
valor forestal-madeira é a produción fo-
restal en monte. En xeral, as empresas 
de primeira transformación de madeira 
non poden sobrevivir a un escenario de 
importacións estruturais de materia pri-
ma. Este feito é aínda máis claro se se 
trata de empresas que fabrican en áreas 
onde ademais os custes de man de obra 
e outros asociados a unha normativa máis 
exixente, son superiores e por riba, como 
o caso da UE, ven agravado polos tipos 
de cambio. 

A industria da madeira tende, por tanto, 
a localizarse o máis preto posible do re-
curso que necesita. Ao contrario, cando 
as empresas non poden abastecerse en 
suficiente cantidade, calidade ou prezo, 
na súa contorna xeográfica, deben en-
frontarse a un potencial peche ou, no me-
llor dos casos, deslocalización. 

Os desastres como vendavais ou incen-
dios de gran escala provocan un exceso 
de oferta no corto prazo e un déficit no 
medio prazo motivado pola redución das 
cortas, e/ou abandono dos produtores.

A resiliencia da industria forestal ven 
intimamente relacionada coa diversidade 
e complementariedade das distintas li-
ñas de transformación. Ata hoxe, pódese 
afirmar que, a lo menos no que respecta 
ás primeiras transformacións, a cadea da 

madeira galega ven sendo unha cadea re-
lativamente completa, equilibrada e diver-
sificada. Existe unha grande interrelación 
das diferentes liñas produtivas, ben por 
aproveitar complementariamente distin-
tas especies e clasificacións de madeiras, 

3- CONTEXTO E PROBLEMÁTICA ACTUAL

3.1- O futuro da industria forestal en Galicia estará vencellado 
ao que suceda no monte

3.2- A industria forestal galega é un sector diversificado malia 
que con ameazas
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ben por empregar subprodutos de algun-
ha como materia prima de novas trans-
formacións. 

Por exemplo, como o impacto na trans-
formación de piñeiro foi maior nos primei-
ros anos da crise,—pola súa maior rela-
ción coa construción—, moitas empresas 
de aproveitamentos forestais foron quen 
de centrar o seu traballo nas cortas de 
eucalipto que tivo unha evolución case 
contraria. Outra mostra da complementa-
riedade entre distintas liñas é a importan-
cia que, para a fabricación de taboleiro, 
teñen os subprodutos do serrado e mes-
mo a madeira recuperada. 

As maiores debilidades aparecen á hora 
de analizar as segundas transformacións 
(incluída a —inexistente na práctica— de 
papel). No obstante, e aínda que agora 
afectado pola crise, dende primeiros dos 

2000 vense consolidando unha intere-
sante tendencia de integración entre a 
produción de taboleiros e a fabricación 
de mobles e pavimentos de madeira.

Nos últimos tempos, a citada diversida-
de vese ameazada por algúns factores de 
diversa índole. A crise vencellada á cons-
trución e as dificultades de financiamento 
fixo mella no subsector do serrado. Este 
feito ven sumarse ao efecto de fondo 
previo no que atinxe a transformacións 
de madeiras de maior calidade (chapas, 
desenrolo, etc.) que por falta de materia 
prima en calidade/custe axeitado viuse 
abocado ao peche ou deslocalización 
nunha proporción significativa. Este es-
cenario claramente veríase moi agravado 
no caso dunha perda da transformación 
de madeira en pasta de papel polo peche 
da única instalación existente en Galicia. 

A dispoñibilidade de madeira en termos 
económicos, e adecuados ás esixencias 
sociais e ambientais futuras, é un aspecto 
chave que se enfronta a importantes in-
certezas. 

Neste senso, son numerosos os estudos 
prospectivos do subministro  futuro da 
madeira e a súa adecuación á potencial 
demanda. Entre eles, é destacable o cha-
mado EFSOS II “European Forest Sector 
Outlook Study II”, promovido pola UNE-
CE/FAO (2011b) e que o seu ámbito é a 
UE27. Dito estudo asume que entre 2010 
e 2030 a demanda de madeira en Europa 

aumente entre un 21% (201,7 millóns de 
m3 de madeira en rollo equivalente) e un 
47% (453,2 millóns de m3 en rollo equiva-
lente). EFSOS II establece que, por tanto, 
para incrementar o subministro de madei-
ra nas taxas previstas, podería ser nece-
sario empregar superficies de produción 
adicionais, mediante o establecemento 
de cultivos de crecemento rápido sobre 
terreos de alta produtividade. Neste sen-
so, conclúe que obter 100 millóns de m3 
adicionais obrigaría, con produtividades 
medias, a utilizar uns 5 millóns de hectá-
reas.

3.3- Prevese un importante aumento da escaseza de madeira en Eu-
ropa
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O aumento dos custes dos combusti-
bles fósiles, a vontade de reducir a de-
pendencia enerxética do exterior, e a 
adopción doutras políticas de incentivo 
á bioenerxía veu aumentando os consu-
mos de madeira para xeración de enerxía 
térmica e eléctrica en países desenvolvi-
dos. A modo de indicador, baste citar que 
en 2012 os países da UE27 aumentaron 
un 45,6% o consumo de enerxía a partir 
de biomasa forestal e madeira respecto a 
2002 (UNECE/FAO 2013). 

De xeito simultáneo, no campo dos 

biomateriais, especialmente o dos bio-
plásticos, viñéronse sucedendo un gran 
número de innovacións (nomeadamente 
de aplicación nos segmentos da hixiene, 
saúde e embalaxe/packaging) baseadas 
en biomasa de orixe forestal ou subpro-
dutos da madeira. 

Como é obvio, as incertezas sobre a 
dispoñibilidade en cantidade, calidade e 
prezo da madeira, a biomasa forestal e 
subprodutos da cadea de transformación 
tradicional da madeira, é un aspecto que 
planea sobre o futuro.

No caso de Galicia, a propiedade par-
ticular representa o 80% da superficie 
arborizada e aporta o 90% das cortas 
anuais. A superficie media é dunhas 0,25 
ha e os terreos tan reducidos dificultan a 
mecanización da silvicultura e os aprovei-
tamentos forestais, encarecendo o seu 
custe ata o extremo de poñer en perigo a 
súa rendibilidade futura. 

Os cambios sufridos no mundo rural du-
rante os últimos vinte anos; nomeadamen-
te o abandono das explotacións agrarias, 
a redución da poboación activa agraria e 
o envellecemento da poboación residente 
no campo; xeraron unha transformación 
do medio rural, incluído a conversión de 
terreos agrícolas en forestais ben por ac-
ción ou en moitos casos, meramente, por 
omisión. 

A emigración da poboación, o declive 
e desaparición da maioría das explota-
cións, o escaso  interese agrario e a xu-
bilación ou morte dos seus propietarios, 
provocaron un cambio social de enorme 
alcance no agro galego, onde hoxe en 
día numerosas comarcas  están a quedar 
practicamente despoboadas ou cun grao 
de envellecemento alarmante.  

Ten xurdido unha xeración de novos 
propietarios forestais, naturalmente ab-
sentistas, pola súa residencia alonxada 
das súas propiedades, polo seu descoñe-
cemento das mesmas e pola súa falta de 
experiencia como produtores no medio 
rural. 

A diferenciación dos conceptos “aban-
dono de terras” ou “terra abandonada” 
fronte ao de “abandono da actividade” 

3.4- Crecemento da xeración enerxética a partires de Biomasa fo-
restal

3.5- Unha tripla ameaza: estrutura da propiedade, proceso de aban-
dono e envellecemento demográfico
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non é unánime.  No que atinxe ás super-
ficies forestais este matiz é aínda máis 
complexo. As parcelas forestais nor-
malmente non se clasifican estritamente 
como abandonadas, porque o crecemen-
to da vexetación espontánea (ou mesmo a 
plantada con anterioridade ao abandono) 
e os longos ciclos de produción, enmas-
caran o proceso. Así, cando, finalmente, 

se evidencia o abandono efectivo, moi-
tas superficies poderían levar xa décadas 
sen ser xestionadas ou aproveitadas.

O incremento da superficie forestal 
abandonada, ademais das obvias conse-
cuencias dende o punto de vista produti-
vo, incrementa o risco de maiores e máis 
graves incendios, sobre todo nas áreas 
de interfaz urbano-forestal. 

Nos dous primeiros quinquenios de 
vixencia do Plan Forestal de Galicia (1993-
2002) as diferenzas entre as execucións 
orzamentarias e as previsións do Plan Fo-
restal de Galicia oscilan entre os 36 e 52 
M€ anuais. (MONTEINDUSTRIA 2004). 

De terse mantido esta progresión, o dé-
ficit de investimento público acumulado 

nos catro primeiros quinquenios (1993-
2012) sería de máis de 700 M€. Este des-
fase entre o previsto e o executado ten 
penalizado nomeadamente as medidas 
distintas das do Servizo de Prevención e 
Extinción de Incendios, que tiveron graos 
de execución económica inferiores ao 
40%. 

Dende as transferencias das compe-
tencias forestais por parte do Estado os 
temas relativos á Xestión Forestal e a In-
dustria de Primeira Transformación da 
Madeira estiveron encadrados nunha Di-
rección Xeral que tiña a Defensa contra 
Incendios Forestais como a súa máxima 
(e case exclusiva) prioridade. Isto fixo 
que, ata hoxe, a administración dedicada 
ao sector forestal se atope condicionada 
polas inxentes partidas orzamentarias e a 

mobilización de recursos humanos (axen-
tes, técnicos,…) que demanda dita labor. 
Ademais, non son desprezables os efec-
tos políticos desta coexistencia de incen-
dios e produción forestal na mesma Di-
rección Xeral. Desta maneira, é evidente 
a redución “do forestal” aos incendios por 
parte da opinión pública, os partidos polí-
ticos e as organizacións sociais.

O esforzo en dotarse dunha estrutura 
comarcalizada, os Distritos Forestais, que 

3.6- Incumpríronse as previsións de investimento do Plan Forestal 
de Galicia

3.7- A estrutura da Administración Forestal condiciona o desen-
volvemento do sector
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O balance económico e os riscos dun-
ha explotación forestal (que comece de 
cero), incluso con dispoñibilidade do 

solo, e turnos “relativamente curtos” 
é, en termos estritamente financeiros, 
pouco incentivador. No obstante, as ac-

O monte e a industria forestal galega non 
foi estudada dun xeito integral con tanto 
detalle, e en períodos tan longos, como 
outros sectores económicos, ou mesmo 
outros ámbitos do mundo agrario. Isto é 
especialmente patente no relativo á súa 
estrutura produtiva e a relación cos mer-
cados. 

As razóns que poden xustificar este 
feito probablemente teñan que ver tan-
to con peculiaridades internas como coa 
dificultade de obter estatísticas precisas 
de algunhas variables, propias do ámbito 
forestal. Non hai dúbida de que, ademais 
da complexidade do sector, a deixadez 
das administracións responsables e a in-
capacidade, durante moitos anos, da es-
trutura asociativa do sector para tomar a 
iniciativa son “cooperadores necesarios”. 
A inexistencia de mínimas fontes estatís-
ticas actualizadas sobre caracterizacións 
subsectoriais, consumos de materia pri-
ma, posibilidades de subministro en ter-
mos económicos de madeira por parte 

dos montes galegos, dificultan a elabora-
ción de diagnósticos axeitados e axudar 
na toma de decisións tanto no ámbito em-
presarial como no ámbito público.

O Inventario Forestal Nacional é un 
exemplo sintomático. A práctica totalida-
de de calquera información sobre as su-
perficies forestais de Galicia depende casi 
exclusivamente dos seus datos, pero este 
instrumento alberga serios e coñecidos 
problemas —especialmente en Galicia— 
para a súa  utilización en moitos contex-
tos. Aparte das melloras metodolóxicas 
que permitirían unha mellor adaptación 
ás singularidades do monte galego, o pe-
ríodo de actualización é manifestamente 
problemático. Os 10 anos (que na práctica 
tenden a prolongarse máis)  supoñen un 
tempo claramente excesivo para Galicia, 
onde as especies de crecemento rápido, 
a pequena propiedade forestal privada, os 
aproveitamentos madeireiros e os incen-
dios forestais condicionan rápidos e pro-
fundos cambios ao longo dunha década. 

3.9- A “silvicultura do aforro” 

3.8- O déficit de información existente sobre o sector dificulta a 
adecuada toma de decisións e o deseño de estratexias

permitira o apoio a silvicultores e comu-
nidades de montes, non repercutiu na 

xusta medida no sector produtivo e na 
xestión forestal. 
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tividades forestais dos silvicultores pri-
vados, máis que a un concepto de “in-
versión”, obedecen a un conceptos de 
“aforro”, acumulando recursos a longo 
prazo mediante o uso dunha terra que 
herdaron na maior parte dos casos. Ac-
tualmente o valor en recursos madeirei-
ros acumulado no monte galego produ-
tivo supón unha cantidade equivalente 
ao 7-8% dos depósitos bancarios do 
país. Este aforro está a resultar decisivo 
en momentos como o presente, onde as 
familias deben enfrontarse a situacións 

económicas difíciles, como as derivadas 
do desemprego.

Un dos factores máis prexudiciais, que 
nas ultimas décadas sufriu este modelo, 
é a distorsión causada pola expectativa 
de especulación coa potencial urbaniza-
ción do solo rústico (sobre todo nas co-
marcas máis poboadas). Unha axeitada 
ordenación do territorio e un control so-
bre os procesos de cambios de uso, de-
ben poder colaborar coa axeitada posta 
en produción nos longos prazos que re-
quire a xestión forestal
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Como resume do apartado anterior 
e como xeito de incorporar e cualificar 
outros factores que é necesario conside-
rar na prospección sobre o sector, aché-
gase unha análise DAFO (Debilidades, 
Ameazas, Fortalezas, Oportunidades). No 
mesmo entenderanse como debilidades 
as capacidades e recursos internamen-
te desaproveitadas que convén evitar ou 
reforzar. Entenderanse por ameazas as 

forzas de carácter adverso recibidas do 
contorno, que deben ser previstas e mini-
mizados os seus impactos negativos. Por 
outra banda as fortalezas serán as capa-
cidades, recursos e posicionamentos de 
signo positivo, que deben ser potencia-
das. E, finalmente, teranse en conta as 
oportunidades ofrecidas polo contorno, 
que deberán ser aproveitadas da maneira 
máis profunda posible.

• Prevese un importante aumento da 
escaseza de madeira en Europa que 
pode beneficiar a aquelas rexións con 
maior vocación produtiva.

• A Unión Europea está a desenvol-
ver unha nova “Estratexia Forestal 
Europea” (A new EU Forest Strategy: 
for forests and the forest-based sec-
tor)  baseada na xestión forestal sos-
tible e multifuncional, eficiencia no uso 
dos recursos, que pretende mellorar 
a contribución do sector forestal ao 
desenvolvemento rural, e promover o 
consumo dos produtos baseados na 
madeira.

• Ata 2050 os produtos baseados en 
madeira e fibra terán unha importancia 
decisiva. A industria forestal vaise be-
neficiar do seu potencial para promover 

a “economía verde” co uso da madeira, 
a bioenerxía e os novos biomateriais.

• A reciclabilidade da inmensa maio-
ría dos produtos forestais beneficia-
rase dunha maior concienciación am-
biental por parte dos consumidores 
e de políticas de xestión de residuos 
máis exixentes.

• Tanto en Galicia como a nivel esta-
tal, existe unha enorme marxe de cre-
cemento do emprego de madeira na 
construcción. 

• A crecente consideración dos ser-
vizos ecosistémicos e externalidades 
das masas forestais pode reforzar o 
sector económico tradicional fronte a 
outros baseados en recursos non re-
novables ou produtos forestais proce-
dentes doutros países. 

• O futuro do sector terá que enfron-
tar unha competitividade internacional 
crecente. Ademais da competencia con 
outros produtos, a competencia intra-

sectorial aumentará e os países máis 
desenvolvidos seguirán perdendo cota 
de mercado debido ós seus maiores 
custes de produción e menores retornos 

4.1- Análise externa

4.1.1- Oportunidades

4.1.2- Ameazas

4- ANÁLISE DAFO
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do investimento comparados con paí-
ses emerxentes que, ademais, dispo-
ñan de recursos forestais competitivos.

• Polo enorme impacto que o des-
emprego e as políticas de contención 
salarial e gasto público están tendo no 
consumo, existe pouca esperanza de 
cambios positivos baseados na deman-
da interna a corto prazo. 

• O incumprimento dos compromisos 
do Plan Forestal de Galicia supuxo un 
gran desfase de investimento públi-
co no monte respecto as necesidades 
acordadas. Este ambicioso Plan foi 
condenado ao esquecemento e acabou 
sendo derrogado `de facto´.

• A fragmentación da propiedade fo-
restal dificulta a xestión e aproveita-
mento dos montes particulares, e por 
tanto resta competitividade á cadea de 
subministro da industria forestal.

• Os procesos de envellecemen-
to, despoboamento de zonas rurais, e 
abandono de terras limitarán o desen-
volvemento do sector.

• A estrutura da Administración Fores-
tal, dominada polas necesidades po-
líticas, orzamentarias e de persoal da 

loita contra incendios, non favorece o 
desenvolvemento do sector produtivo 
forestal.

• A falta de entendemento do papel 
do aforro que a silvicultura supón para 
moitos propietarios forestais condicio-
na a inexistencia de instrumentos e in-
centivos axeitados.

• Os incendios forestais constitúen 
un dos máis importantes problemas no 
medio rural de Galicia. Ademais dun im-
pacto económico no sector, ocasionan 
un grave risco para persoas e para os 
ecosistemas, e unha fonte inesgotable 
de gasto público. 

• O importante vencello que unha par-
te da industria forestal e da madeira ten 
co sector da construción tradicional su-
porá unha dificultade para acadar unha 
recuperación salientable no medio pra-
zo.

• O establecemento de incentivos 
pouco discriminados á produción de 
enerxía a partires de biomasa forestal 
pode inducir a falta de materia prima 
nos sectores de transformación en lu-
gar de promover o consumo de bioma-
sa forestal residual. 

• A dependencia da materia prima e, 
con esta, da xestión de recursos fores-
tais (xa sexa da mesma área xeográfi-
ca ou de áreas lonxanas), a gran nece-
sidade de capital, a característica de 
commodity de boa parte dos produtos 
elaborados salvo en fases moi avanza-
das e específicas da transformación, vi-
ñeron obrigando a unidades produtivas 
moi grandes, moi pouco flexibles e con 

pouca diferenciación do produto.
• A cadea de transformación está es-

pecializada en produtos intermedios ca-
racterísticos dos primeiros elos da ca-
dea forestal (madeira, taboleiro, ...), coa 
conseguinte perda de valor engadido ó 
non realizarse dentro da economía as 
transformacións finais.

• As ramas de actividade que integran 
este complexo produtivo decrecen no 

4.2- Análise INterna

4.2.1- Debilidades
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• En 52 dos 315 concellos galegos a in-
dustria de base forestal representa máis 
do 30% dos establecementos industriais. 
En comarcas como as de Lugo, A Fonsa-
grada, A Terra Chá, Bergantiños, Fisterra, 
A Limia ou Verín, a forestal figura entre as 
tres primeiras actividades industriais.

• O Distrito Forestal debe ser reforza-
do como unidade fundamental da admi-
nistración forestal, da xestión pública de 
montes e de interacción cos propietarios 
e comunidades de montes da súa área 
de actuación.

• Existe unha completa oferta formati-
va en materia forestal tanto universitaria 
como de formación profesional. 

• Existen centros e grupos de investiga-
ción, tanto universitarios como non uni-
versitarios, con capacidade de aportar 
coñecemento en materias relacionadas 
co sector.

• O sector é quen de xerar oportunida-
des e valor distribuído entre os miles de 
silvicultores e centos de comunidades 

veciñais que venden madeira ao ano.
• Pese as dificultades, algunhas empre-

sas amosaron nos últimos anos, non sen 
esforzo, un incremento da capacidade 
exportadora en segmentos tradicional-
mente pouco proclives ao comercio ex-
terior.

• Aínda que está baseado en materias 
primas non moi diversas, a industria de 
primeira transformación é un sector di-
versificado en capacidade para a súa 
transformación, malia os cambios nos 
últimos anos.

• Algúns elos da cadea (nomeadamen-
te o da madeira industrial/taboleiros ou a 
pasta de papel) teñen empresas líderes 
con importante capacidade de arrastre.

• O sector ten unha importante autode-
pendencia enerxética baseada na xera-
ción de enerxía térmica a partires de bio-
masa. Asemade as empresas do sector 
contan cun importante know-how sobre 
o subministro, manipulación e transfor-
mación de biomasa forestal.

4.2.2- Fortalezas

período de crise a unha taxa media do 
-7,9% fronte ao -1,2% do total da eco-
nomía.

• O sector caracterízase por unha 
baixa inversión en I+D.

• Unha parte importante do sector non 
ten acceso ou experiencia en novas 
canles de comercialización emerxente. 
A este feito, se une a escasa cultura 
cooperativa para achegarse a merca-
dos ou a escasa diferenciación do pro-
duto.

• Nalgúns elos da cadea non existe 
capacidade exportadora suficiente para 
paliar o descenso da demanda interna. 
Isto ven agravado pola la falta de masa 

crítica e o feble posicionamento do pro-
duto/marca no mercado internacional. 
Ademais, nalgún segmento do sector, 
tense producido unha importante deslo-
calización da produción probablemente 
irreversible.

• A inexistencia de mínimas fontes 
estatísticas actualizadas sobre carac-
terizacións subsectoriais, consumos de 
materia prima, posibilidades de submi-
nistro en termos económicos de ma-
deira por parte dos montes galegos, 
dificultan a elaboración de diagnósticos 
axeitados e axudar na toma de deci-
sións tanto no ámbito empresarial como 
no ámbito público.
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A continuación amósanse algunhas pro-
postas para a formulación de políticas re-
lativas ao sector produtivo con base fo-
restal. É importante salientar que todas 
elas débense levar a cabo no contexto da 
denominada Xestión Forestal Sostible.

Nun sector no que os prazos de trans-
formación na base territorial poden levar 
décadas, será decisivo adoptar medidas 
que, malia parecer modestas, podan ser 
eficaces no corto prazo, e ao mesmo tem-
po establecer liñas estables que permitan 
solventar as barreiras no medio e longo 
prazo.

A necesidade de converter ao monte nun 
dos piares do desenvolvemento rural, e un 
recurso estratéxico nun contexto europeo 
no que todos os escenarios apuntan cara 
a escaseza de madeira, require a formu-
lación dunha política forestal específica e 
a asignación de medios extraordinarios. 
Deste xeito, en Galicia deberase promo-
ver a xeración de riqueza dos nosos mon-
tes e dotar dun marco axeitado á activida-
de forestal privada revitalizando un sector 
de grande importancia para a xeración de 
emprego e mellora da calidade de vida do 

medio rural, e sempre baixo un criterios 
de integración con outras políticas territo-
riais que garanta o mellor sustento da xe-
ración actual, mantendo o potencial para 
as xeracións futuras, e asegurando a mul-
tifuncionalidade dunha forma dinámica no 
eixo da Biodiversidade, produtividade e 
vitalidade dos ecosistemas galegos.

Débese salientar o papel das comuni-
dades rurais no respecto á conservación, 
mantemento e mellora dos valores eco-
lóxicos, económicos e sociais dos terreos 
forestais, e recoñecer o papel preponde-
rante dos propietarios forestais e dos ve-
ciños comuneiros dos seus dereitos legais 
no desenvolvemento sostible.

Do mesmo xeito, é necesario conside-
rar a importancia e potencial do mercado 
forestal galego, e dos seus produtos, ma-
deirables e non madeirables, e servizos. 
Existe unha gran marxe de mellora no que 
atinxe á potenciación do rol das empre-
sas forestais e industrias transformadoras 
como fonte de ingresos e emprego nas 
áreas rurais, recoñecendo que existe un 
conxunto de oportunidades que non es-
tán a ser aproveitadas de forma óptima.

A propiedade ven sendo obxecto de tu-
tela conceptualmente considerada como 
mera titularidade, independentemente 
do uso ou non-uso dela que fixera o pro-
pietario. Non se ten, en xeral, en conta a 
conducta dese uso que, en case calquera 

senso, considerase lícito. A complexidade 
do marco legal e as novas exixencias da 
sociedade están dando paso a un con-
cepto de explotación útil -individual y so-
cialmente- dos bens. É dicir, a propiedade 
é un modo de acumular e conservar rique-

5- PROPOSTAS 

5.1- Accións de mellora sobre a propiedade
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Deben establecerse sistemas precisos e 
fiábeis de información sobre o monte e o 
sector económico-industrial para a xestión 
produtiva, así como para o entendemento 
público, a toma de decisións e o desenvol-
vemento e revisión das estratexias e políti-
cas forestais.

Para cimentar adecuadamente o esta-
blecemento de obxectivos, medios e pra-

zos, é urxente contar cunha actualización 
exhaustiva da información en especial a 
territorial forestal (inventario de superficies 
e existencias, e os factores que inciden 
na dispoñibilidade en termos económicos 
das mesmas), así como a que caracteriza a 
economía vinculada ao monte.

É imprescindible deseñar e levar a cabo 
un sistema de avaliación dos recursos fo-

5.2- Desenvolvemento e mellora do coñecemento e información 
do sector

za, pero tamén un medio para producila e 
para evitar danos sobre outras propieda-
des, bens ou sobre servizos de interese 
público.

Por tal motivo, débese afrontar a loita 
para superar a elevada fragmentación da 
propiedade, reverter o abandono das te-
rras, fomentar a xestión agrupada e me-
llorar as condicións de produción, de for-
ma que complementariamente aumente 
a competitividade de unha boa parte do 
conxunto da cadea de valor. 

Independentemente de cal ou cales es-
tratexias, das arriba nomeadas, se empre-
guen, débese partir dun bo coñecemen-
to da propiedade e o seu titular. A maior 
parte do solo forestal galego non consta 
nos rexistros da propiedade e a súa infor-
mación catastral (pese a ser a inscrición 
no Catastro obrigatoria e gratuíta) ten 
grandes eivas. Por tanto, é imprescindi-
ble a mellora paulatina do Catastro, que 
permita a axeitada investigación da pro-
piedade e a localización de superficie sen 
titular catastral coñecido ou con titulares 
falecidos. Sen menoscabo do respec-
to dos procedementos administrativos e 

xurídicos que sexan aplicables, debería-
se poder incluír estas superficies no Ban-
co de Terras ou mesmo pasar a incluílas 
baixo Xestión Pública. Do mesmo xeito, 
aquelas herdanzas nas que as parcelas 
de monte non se escrituren ou queden 
en proindivisos de herdeiros, deberían de 
xeito obrigado acollerse a algunha das  
mesmas posibilidades.

As formas de agrupación forestal, como 
as SOFOR, deberían flexibilizar máis al-
gunhas das súas exixencias, e sobre 
todo mellorar o Réxime Fiscal aplicable 
aos membros de SOFOR que, a día de 
hoxe, é claramente desincentivador. 

Será decisivo, para resolver un tema tan 
complexo, non limitar o apoio a unha úni-
ca fórmula de agrupación. Polo contrario, 
deberíase incentivar o desenvolvemento 
de calquera iniciativa que acade a xestión 
agrupada.

No caso dos Montes Veciñais en Man 
Común deberán levarse a cabo revisións 
e subsanacións dos erros de clasificación 
e , por riba de todo, os deslindes, con-
solidando axeitadamente a propiedade 
veciñal. 
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restais, complementario ao IFN, e cun me-
nor periodo de revisión (2-5 anos). 

Do mesmo xeito debería promoverse un 
servizo específico de estatística forestal 

que en cooperación co IGE, universidades 
e centros de investigación, e co sector pri-
vado, etc, permitise mellorar a información 
dispoñible e transmitila de xeito eficaz.

Unha das accións chaves propostas polo 
EU Forest Action Plan procura realzar a 
competitividade do sector ou sectores de 
base forestal.  A investigación e a innova-
ción tecnolóxica supoñen unha das ferra-
mentas máis eficaces para a competitivi-
dade do sector. Polo tanto, debe ser un 
obxectivo prioritario establecer liñas espe-
cíficas de apoio á innovación na xestión fo-
restal e na industria da madeira dentro dos 
Plans de Axudas Publicas á I+D. Aspectos 
prioritarios na investigación son ao servizo 
da xestión sostible, a madeira, as análises 
de mercado e situación socioeconómica 
para o desenvolvemento do sector fores-
tal, o maior coñecemento sobre a dinámica 
dos ecosistemas forestais e a interacción 
coas prácticas silvícolas, e o desenvolve-

mento de modelos de predición que ase-
guren unha optimización dos recursos na 
procura da multifuncionalidade.

Serán especialmente importantes as in-
vestigacións en novos produtos forestais, 
como os biomateriais innovadores, os 
biocombustibles de base forestal e outros 
como a obtención de compost.

Simultaneamente ao fomento da inves-
tigación, ten que establecerse unha co-
nexión entre o investigador e o xestor, o 
que implica que o xestor enunciará os seus 
problemas e necesidades tendo o investi-
gador o papel de orientador para resolve-
los. Se non ocorre deste modo, a investi-
gación será un ciclo pechado que comeza 
e remata en si mesma, deixando de pro-
porcionar beneficios á sociedade. 

É imprescindible, dende o punto de vista 
da transparencia, pero tamén da eficien-
cia do gasto público, acometer reformas 
na estrutura administrativa. Necesítase 
establecer unha nidia separación orza-
mentaria, e na xestión dos distintos pro-
gramas (os relativos aos lumes forestais e 
os relativos á xestión forestal), sen desbo-
tar, obviamente, as posibilidades de co-
ordinación en aspectos concretos. Deste 
xeito gañarase claridade e racharase a 
tendencia de que ano tras ano os recur-

sos económicos e humanos que deberían 
ser destinados ao fomento e a mellora do 
sector sexan “fagocitados” polas necesi-
dades do operativo.

Independentemente da adecuación da 
estrutura da Administración, é urxente 
afrontar unha mellora da súa eficiencia 
operativa mediante o desenvolvemento 
de liñas claras, orientadas a obxectivos e 
resultados xerárquicos e facilmente valo-
rables (obxectivos de aproveitamentos e 
silvicultura en montes xestionados, etc. 

5.3- Fomento da Investigación, desenvolvemento e transferencia 
ao sector

5.4- Cambios na estrutura da Administración Forestal
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No sentido amplo un incentivo fores-
tal é calquera cousa que sexa capaz de 
motivar ou estimular a actividade dos 
axentes do sector forestal en inversións 
no establecemento e xestión de masas 
forestais. Os incentivos poden definirse 
como instrumentos de política forestal 
que incrementan as vantaxes comparati-
vas da produción forestal e polo tanto es-
timulan as inversións no establecemento, 
xestión de masas forestais, e comerciali-
zación de produtos. 

Non obstante, unha política de incenti-
vos á produción forestal debe vir apare-
llada da eliminación dos “desincentivos” 
que lastran a actividade, algúns dos ca-
les xa foron mencionados en apartados 
precedentes.

Ata o momento en Galicia os incentivos 
non pasaron do establecemento de liñas 
de axuda procedentes de fondos euro-
peos. Non obstante, non hai, case, ex-
periencia no uso de outros instrumentos, 
amplamente utilizados en outros países 
forestais, como:

• Incentivos fiscais á inversión fores-
tal

• Préstamos para a inversión en ac-
tivos forestais ou na mellora dos mes-
mos

• Fondos de Inversión Forestal
• Desenvolvemento do Seguro Fores-

tal
• Desenvolvemento de Servizos de 

Apoio ao produtor (Extensión Forestal)

O impacto deste tipo de instrumentos 
pode ser moi positivo debido á maiorita-
ria propiedade privada do monte e ó feito 
de que os silvicultores posúen outra fon-
te principal de ingresos distinta do monte 
(sendo este unha actividade secundaria 
con connotacións de inversión/aforro).

A obtención de financiamento para a 
xestión forestal é moi difícil, en especial 
para propietarios individuais. Cando un 
conxunto de propietarios agrúpase baixo 
calquera tipoloxía societaria as súas po-
sibilidades aumentan malia seguir sendo 
máis baixas que en outros sectores, mes-
mo primarios. O coñecemento existente 
en sectores relacionados como o agrario 
ou o netamente industrial poderían apun-
tar cara a modernización deste aspecto 
do sector.

5.5- Desenvolvemento de medidas legais e fiscais innovadoras

...). Complementariamente, o Distrito Fo-
restal debe ser reforzado como unidade 
fundamental da administración forestal, 
da xestión publica de montes e de inte-
racción cos propietarios e comunidades 
de montes da súa área de actuación.

Ademais da organización interna da 
Administración Forestal, é imprescindible 
que a coordinación entre distintos depar-
tamentos da Administración Autonómica 
e a coordinación entre a Administración 
Autonómica e a do Estado permita sim-

plificar os trámites, o réxime de permisos 
e autorizacións, e favoreza a competiti-
vidade dos traballos de aproveitamento 
forestal e transporte de madeira. 

Aínda que a contribución que aportan 
os instrumentos xurídicos e lexislativos 
vixentes poda conformar un piar básico 
do desenvolvemento forestal sostible, re-
quírese a posta en marcha dunha gama 
de novos instrumentos cribles, claros, 
transparentes que aseguren o control e 
eficacia das accións forestais.
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Máis do 15% da superficie forestal ga-
lega atópase xestionada pola Administra-
ción Forestal. Esta superficie deriva da su-
brogación, por parte de Comunidades de 
Montes Veciñais, dos consorcios e conve-
nios que durante a época en que estas non 
se atopaban recoñecidas, asinaron Conce-
llos e Deputacións cos extintos Patrimo-
nio Forestal do Estado e o Instituto para 
la Conservación de la Naturaleza. Malia 
que en termos cuantitativos sobre o total 
da superficie non parece decisiva, a xes-
tión pública de montes afecta ao 40% da 
superficie veciñal, e constitúe á Xunta de 
Galicia como o maior vendedor de madei-
ra de Galicia, e nomeadamente en madeira 
de piñeiro (alcanzando algúns anos cotas 
de mercado superiores ao 25%).

Lonxe de verse como algo residual ou 
anacrónico, debe ser considerado un ins-
trumento eficaz para o desenvolvemento 
económico de áreas rurais e a vertebra-
ción de amplas zonas de Galicia. Ningunha 
rexión con vocación forestal debe confor-
marse con ter unha administración forestal 
pasiva, exclusivamente centrada na súa 
finalidade de vixilancia e inspección. Unha 
administración forestal activa debe ofrecer, 
alí onde non chegue a iniciativa privada, a 
súa xestión, mediante contrato voluntario 
coa propiedade. Este debe ser entendido 
como un instrumento financeiro a longo 
prazo para o fomento, mediante o exem-
plo, da repoboación, a silvicultura com-
patible coa conservación da natureza, e o 

emprego en áreas rurais, e unha oportuni-
dade de dotar ás comunidades de veciños 
de servizos especializados de asistencia 
para a xestión dos seus montes.

De xeito complementario ao papel de 
tutela dos montes veciñais en estado de 
“grave abandono” que lle outorga a nor-
mativa autonómica, e sobre os particula-
res abandonados proposto no punto 5.1, a 
xestión pública debería centrarse mediante 
acordos na posta en produción daqueles 
montes de vocación produtiva descapita-
lizados e nos que a produción veña moi 
condicionada por valores ambientais ou 
culturais de interese xeral. 

A disposición transitoria novena da Lei 
de Montes de Galicia, en consonancia co 
disposto na Lexislación Básica do Estado, 
pon data para a substitución destes con-
sorcios e convenios por un novo modelo 
de “contrato de xestión pública” e estable-
ce toda a casuística para a resolución dos 
vixentes. Cando resta menos dun ano para 
a finalización do prazo, aínda non se abriu 
o debate sobre este novo modelo, o seu 
papel, e os criterios que deben rexilo.

A administración pública non debe dimi-
tir da súa responsabilidade, asemade, os 
procesos liquidadores de contas dos con-
sorcios e convenios coas CMVMC deben 
ser transparentes e xustos, debéndose va-
lorar en que supostos podería existir unha 
condonación parcial ou total das mesmas, 
ou un traspaso parcial ou total aos novos 
contratos.

5.6- Renovación da xestión pública de montes



Documento 10/2015

41

Xaneiro 2015

A industria de transformación da  madei-
ra ven sufrindo un descenso acusado das 
vendas iniciado co cambio de ciclo do sec-
tor da construción, e agravado pola crise 
financeira global e o descenso do consu-
mo. Ante esta situación semella imprescin-
dible adoptar medidas que podan mellorar 
a competitividade das empresas e a súa 
masa crítica nos mercados exteriores e na-
queles nos que a recuperación económica 
poda preverse a menor prazo. Comple-
mentariamente, neste senso, deben des-
envolverse novas canles de comercializa-
ción, como a gran distribución e as vendas 
online.

Ademais, a caída da demanda dos clien-

tes tradicionais fai necesario incorporar un 
maior nivel de transformación e innovación 
nos produtos.  Tamén deberá traballarse no 
fomento da cooperación empresarial entre 
as pemes e micropemes do sector para 
abordar con maiores garantías os novos 
retos do mercado. O aumento dos custes 
enerxéticos, e sobre todo a importancia 
que os mercados van outorgar ao ciclo de 
vida dos produtos, fai necesaria a mellora 
da eficiencia enerxética dos procesos.

Na situación actual, a mellora do acceso 
ao crédito das empresas e o aproveitamen-
to de forma eficiente de todos os recursos 
dispoñibles de financiamento, será decisi-
vo para o futuro.

A resiliencia da industria forestal ven, 
como xa se apuntou, intimamente rela-
cionada coa diversidade e complementa-
riedade das distintas liñas de transforma-
ción, o incremento do consumo local dos 
produtos, a integración entre primeiras e 
segundas transformacións, e o seu submi-
nistro a  partires da materia prima local.

Débense levar a cabo accións que vaian 
dirixidas ao reforzo e mantemento da di-
versidade da cadea sen que o apoio a de-
terminados elos afecte negativamente a 
outros. 

O fomento do consumo de determina-
dos produtos forestais, nomeadamente a 
madeira, pode axudar ao reforzo das se-
gundas transformacións e a súa integra-
ción coa máis desenvolvida industria de 

primeira transformación.
Asemade outro factor de éxito futuro 

debe ser o mantemento e incremento da 
interrelación das actividades da cadea 
con outros sectores produtivos galegos, 
a modo de cadeas laterais, provedores 
de bens de equipo, subministro s comple-
mentarios, servizos de investigación, infra-
estruturas, etc.

Todas estas medidas, ademais de com-
plexas localmente, terán que levarse a 
cabo nun contexto de gran competitivi-
dade internacional. A capacidade do sec-
tor e a administración de propor, prever e 
analizar as consecuencias das decisións 
obriga a un coñecemento do sector e as 
súas interrelacións que non pode ser sub-
estimado.

5.8- Mellora da competitividade das empresas do sector

5.7- Fomento da diversidade da cadea de transformación e a inte-
gración entre os seus elos
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En xeral o propietario de montes prové 
dunha gran cantidade de servizos eco-
lóxicos en

beneficio da sociedade, ao tempo que 
soportan o custe de mantemento e xes-
tión forestal. O carácter transcendente 
dos servizos prestados polas superficies 
forestais, que repercuten más aló dos lími-
tes territoriais da propiedade que os xera, 
son dabondo para xustificar medidas de 
fomento do recurso forestal. 

Este feito reforza a necesidade de des-
eño de procedementos de internalización 
das externalidades positivas (non comer-

ciais) dos montes, ben mediante benefi-
cios fiscais, fórmulas compensatorias, 
medidas de fomento e crédito, que xa 
foron mencionadas en apartados prece-
dentes.

Esta valoración dos servizos ecosistémi-
cos podería contribuír non só nun deseño 
máis eficiente das políticas medioambien-
tais ou no dun novo óptimo social, senón 
que, paradoxalmente, reforzaría o sector 
económico tradicional fronte a outros ba-
seados en recursos non renovables ou 
produtos forestais procedentes doutros 
países. 

5.9- Desenvolvemento das externalidades do sector e os servizos 
ecosistémicos
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O Foro Económico de Galicia é unha plataforma de transferen-
cia de coñecemento en materia económica dende as empresas 
e universidades galegas á sociedade e aos espazos de decisión 
pública. É unha ferramenta da sociedade civil que pretende con-
tribuír a coñecer mellor os retos, desafíos, oportunidades e amea-
zas sobre a estrutura produtiva galega, as súas empresas, e o 
seu sector público. O Foro integra a profesores e investigadores, 
empresarios e directivos representativos dos diferentes sectores e 

áreas de Galicia, e xornalistas galegos de referencia.

www.foroeconomicodegalicia.es
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