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Relacións institucionais
Nematodo
do piñeiro

AMPLIACIÓN DA ZONA DEMARCADA (ZD) A 25 CONCELLOS
A detección de 5 novos positivos trouxo consigo a ampliación da ZD estendendo as restricións
preexistentes que afectan á comercialización do piñeiro. FEARMAGA continúa traballando na
defensa dos intereses das empresas afectadas, as xestións máis recentes realizadas consistiron
en:
 Permisos de corta: solicitude de axilización e resolución única pola Consellería de Medio Rural.
 Axudas empresas ZD: solicitude de creación dunha liña específica para garantir a competitividade.
 Preferencia das empresas da ZD: na contratación de traballos das medidas executadas pola
administración.
 Axudas FEADER: as empresas da nova ZD verán incrementada su puntuación en 40 puntos.

D.X. de
Ordenación
do Territorio

MODIFICACIÓN DO REGULAMENTO DA LEI DO SOLO DE GALICIA (LSG)
No texto da modificación do regulamento sometido a exposición pública incorporouse a suxerencia
feita por FEARMAGA ao respecto da necesidade de recoller o réxime especial establecido na DT4ª da
LSG para as construcións e instalacións forestais situadas en solo rústico e existentes a
01/01/2003, que facilita a realización de obras de conservación, reforma e ampliación.
A petición de FEARMAGA débeuse a que, no vixente Regulamento, non se recolle de modo literal e ten
xerado confusión á hora da interpretación da normativa así como demoras na obtención de licenzas.

Ordenanzas
municipais

ORDENANZAS MUNICIPAIS REGULADORAS DA SACA E TRANSPORTE DE MADEIRA
En defensa dos intereses dos seus asociados, FEARMAGA presentou alegacións ás aprobacións
provisionais das ordenanzas reguladoras da protección de vías dos concellos de Vimianzo, O Páramo
Betanzos.

Servizos prestados a socios
SEMINARIO TÉCNICO PRL
O 15 de febreiro o ISSGA organizou, en Santiago de Compostela e en colaboración con FEARMAGA, un
seminario para presentar as novas ferramentas para a PRL na actividade forestal.
O director da Xera presentou a xornada, acompañado pola directora do ISSGA e polo presidente de
FEARMAGA.
Máis información
SUPERADAS AS AUDITORÍAS ANUAIS DE CDC PEFC E FSC
Os grupos de Cadea de Custodia PEFC e FSC do CFCCGA veñen de superar con éxito as súas auditorías
de seguimento. Actualmente, o grupo PEFC está integrado por un total de 43 empresas e o grupo FSC
por 12 empresas.

Formación
Primavera 2019: próxima convocatoria de cursos do Plan de formación sectorial 2019 de
FEARMAGA coas seguintes temáticas:
 Manexo e mantemento de tractor, procesadora
 Planificación e mecanización de aproveitamentos forestais
 Secado da madeira e NIMF15

Xa podes
pre-inscribirte

 Clasificación da madeira serrada para uso estrutural
Se estás interesado noutras temáticas, envíanos as túas suxerencias:
981568390

informacion@maderasdegalicia.com

Anota na túa axenda!
LIGNOMAD 19
XERA-CIS Madeira organizarán a próxima edición do congreso sobre construción con madeira da
rede LIGNOMAD para o impulso da madeira e outros materiais lignocelulósicos:
 Data: 1-3 de xullo de 2019  Lugar: Santiago de Compostela

Máis información

Lembra!
RESFOR

Tódalas empresas do sector deben presentar a comunicación anual de datos ao RESFOR dentro do
1º trimestre de cada ano. Se tes dúbidas, contacta co equipo técnico da Federación.
Árbores que dan vida

@fearmaga

www.maderasdegalicia.com

