
  

 

XORNADA DE PORTAS ABERTAS 

Métodos de resinación que compatibilicen a produción 

combinada de resina e madeira en Galicia 

Nº protocolo:2020/153 
 

29 de setembro de 2020 

10:00 – 13:00 h 

Monte Veciñal de San Clemente de César (Caldas de Reis) 

Punto de encontro: 

Coordenadas xeográficas: 42.628275,-8.613520 

Link: https://goo.gl/maps/2d81Spnbtn8wMhj37 

 

INSCRICIÓN 

Inscrición previa e gratuíta a través da páxina web da Consellería do Medio Rural no enderezo. 

https://ovmediorural.xunta.gal/gl/actividades-formativas/transferencia-tecnoloxica 

Cubrir a folla de inscrición correspondente á xornada e enviar a:infolourizan.mr@xunta.gal 

Aforo limitado. 

Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de información ao agro galego 2020. 

Cofinanciado co 75 % FEADER, no marco do PDR de Galicia 2014 – 2020. 
 

PROMOVE 

Consellaría do Medio Rural, Axencia Galega da Calidade Alimentaria (Agacal), Departamento de Investigación e 

Transferencia. 
 

https://goo.gl/maps/2d81Spnbtn8wMhj37
https://ovmediorural.xunta.gal/gl/actividades-formativas/transferencia-tecnoloxica
mailto:Infolourizan.mr@xunta.gal


Métodos de resinación que compatibilicen a produción 
combinada de resina e madeira en Galicia. 

Monte Veciñal de San Clemente de César (Caldas de Reis) 

O Pinus pinaster Ait. é unha conífera produtora de resina, tamén 
denominada miera, que se consegue coa realización de feridas (picas) no 
tronco da árbore. 
 
A partir destes traballos podemos obter un valor engadido ao prezo da 
madeira sen estragala e ter un monte coidado e controlado na época de 
maior risco de incendios. 
 

Realización de traballos de resinación ao longo 
da campaña 2019/2020, toma de datos de 
producións e rendementos. 

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural: 
Europa inviste no rural 

AGACAL 
AXENCIA GALEGA 
DA CALIDADE ALIMENTARIA 

CAMPO DE ENSAIO para avaliar novos 
métodos de produción de resina. 



CAMPO DE ENSAIO E XORNADA DE PORTAS ABERTAS 
(Nº protocolo 2020/153) 

 

Métodos de resinación que 
compatibilicen a produción combinada 

de resina e madeira en Galicia. 
 

Monte Veciñal de San Clemente de César (Caldas de 
Reis) 

 
ORGANIZA 
Centro de Investigación Forestal de Lourizán. 
 
Plan de transferencia para o apoio ás actividades de demostración e de 
información ao agro galego 2020. Cofinanciadas co 75% FEADER. 
 
COLABORAN 
Axencia Galega da Calidade Alimentaria (AGACAL) - ÁREA DE FORMACIÓN, 
INNOVACIÓN E  INVESTIGACIÓN AGRARIA- Departamento de Investigación 
e Transferencia. 
 

Fondo Europeo Agrícola de 
Desenvolvemento Rural: 
Europa inviste no rural 

AGACAL 
AXENCIA GALEGA 
DA CALIDADE ALIMENTARIA 

Esta xornada organizada polo Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán, ten a 
súa orixe no obxectivo de establecer 
parcelas de demostración de novos 
métodos de resinación que permitan 
combinar a produción de resina e 
madeira en Galicia. 

A Comunidade de Montes de San 
Clemente de César e o Centro de 
Investigación Forestal de Lourizán 
chegaron a un acordo de colaboración 
para establecer un campo de ensaio no 
que se realiza o aproveitamento 
resineiro de masas de Pinus pinaster ait. 
a fin de quenda para poder comparar a 
produción cos métodos tradicionais e 
outros mais innovadores propostos polo 
CIF, no marco das accións de 
transferencia do Plan de transferencia 
para o apoio ás actividades de 
demostración e de información ao agro 
galego 2020, cofinanciado con fondos 
Feader.  



O aproveitamento resineiro estase posicionando nos últimos 
anos no noroeste peninsular como unha posibilidade para xerar 
ingresos complementarios nos pinares atlánticos produtores de 
madeira. Non obstante, as condicións do monte galego 
(atomización da propiedade, pendente, presenza de matogueira 
e altas densidades) implican rendementos e custos diferentes 
aos pinares que se resinan fundamentalmente en Castela e 
León.  

Polo tanto, é necesario coñecer tanto as producións de miera 
ou resina como os rendementos que supón a súa extracción 
nestas circunstancias. 

Para estudar as producións e rendementos estableceuse este 
campo de ensaio en pinares próximos a idade de corta e cuxo 
aproveitamento principal é a madeira.  

Cara de 12 cm                              Cara de 20 cm 

Estase a estudar a produción para 
unha cara de 12 cm de ancho, 
que é o habitual en España e para 
unha cara de 20 cm. 

 

Obtidos os primeiros datos, 
podemos observar que as 
producións son superiores para a 
cara de 20 cm obtendo unha 
produción media de 4,5 kg por 
arbore e campaña. 
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 ANEXO I 
 

PROCEDEMENTO 

SOLICITUDE ACCIÓNS FORMATIVAS. PLAN DE FORMACIÓN AGROFORESTAL 
DATOS DO SOLICITANTE 

APELIDOS: 
      

NOME: 
      

DNI: 
      

   HOME 
  MULLER 

ENDEREZO-LUGAR:       CONCELLO:       
PROVINCIA:       CÓDIGO POSTAL:       TELÉFONO:       E-MAIL:       DATA DE NACEMENTO:       

  Agricultor activo ou con producións con orientación comercial 
   Cotitular da explotación agraria 
   Colaboración familiar 
   Asalariado ou con contrato a proba da explotación agraria 
   Asalariado ou con contrato a proba de empresas de servizos agrarios ou da industria 
transformadora 
  Persoa con solicitude de incorporación ou con solicitude ás axudas á pequena explotación 

  Persoas en idade laboral con expectativas de incorporación ó sector primario ou 
industria transformadora 
   Propietarios forestais socios dunha entidade de xestión en común da terra ou con 
expectativa de selo 
  Usuarios profesionais e/ou entidades e establecementos do sector subministrador e/ou 
de tratamentos 
 Persoal condutor ou coidador nun vehículo de estrada destinado ao transporte de 
animais vivos 
 Outra tipoloxía ________________________________________________ 

REXISTRO DA ACTIVIDADE AGRARIA CON IDENTIFICACIÓN 

   Usuario no Rexistro de Explotacións Agrarias de Galicia   (REAGA) 

  Solicitante de axudas destinadas a persoas con expectativas de incorporación ou 
recentemente incorporados ao sector agrario nesta ou a anterior campaña (procedementos 
MR404A e MR405B) 

  Usuarios no Rexistro do Réxime de 
Venda Directa (SEVEDI) 
  Usuario no Rexistro Vitícola de Galicia 
(CODEV) 

 
  Usuario no Rexistro de 
Denominacións de Orixe Protexidas e 
Indicacións Xeográficas Protexidas 
 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN OU CÓDIGO DO REXISTRO : ______________________________________________________ 

 OPÓÑOME Á CONSULTA AUTOMÁTICA DOS MEUS DATOS NOS REXISTROS INDICADOS NESTE APARTADO. En calquera caso, pode aportar 
documentación acreditativa da súa inscrición nos rexistros indicados anteriormente. 

HISTORIAL PROFESIONAL E FORMATIVO - NIVEL DE ESTUDOS 

  Ciclo Formativo de FP Básica da Familia Agraria / Industrias Alimentarias  e/ ou Experiencia profesional na 
actividade agraria. 
 Ciclo Formativo de FP grao Medio/Superior (Familia Agroforestal / Industrias Alimentarias) 

    Ensinanza universitaria (Rama Agroforestal) 

   Outro ..................................................... 

DATOS DA ACTIVIDADE FORMATIVA 

 TÍTULO DA ACCIÓN FORMATIVA:  

 MODALIDADE:                    PRESENCIAL                SEMIPRESENCIAL 

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 
Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Axencia Galega da Calidade Alimentaria. 

Finalidades do tratamento A tramitación administrativa que derive da xestión deste formulario e a xestión da propia actividade formativa. 

Lexitimación para o tratamento O cumprimento dunha tarefa en interese público ou o exercicio de poderes públicos segundo a Lei 19/1995, do 4 de xullo, de modernización das explotacións agrarias 
e o Decreto 247/2000, do 29 de setembro, polo que se aproba o regulamento de capacitación agraria. 

Persoas destinatarias dos datos As administracións públicas no exercicio das súas competencias e entidades con competencia en política financeira, tesouro e fondos europeos 

Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos que lle asistan segundo se recolle en 
https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos. 

Contacto delegado de protección de datos e máis información https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos 
 

ENVIAR SOLICITUDE, PREFERENTEMENTE, Á UNIDADE IMPARTIDORA____________________________________________ 

Lugar e data e sinatura do solicitante ou persoa que o represente. 
 
____________, a    de       de 20__ 
 
 

AXENCIA GALEGA DA CALIDADE ALIMENTARIA 
Avda. do Camiño Francés, 10. 15703 Santiago de Compostela. A CORUÑA 

https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos
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