


ANTECEDENTES
Ano 2010

Regulamento (UE) nº 995/2010 do Parlamento europeo e do Consello do 20 de outubro de 2010 polo 
que se establecen as obrigacións dos axentes que comercializan madeira e produtos da madeira.
h ps://www.boe.es/doue/2010/295/L00023-00034.pdf 

Ano 2012

Publícase a Lei 7/2012, de 28 de xuño, de montes de Galicia
h ps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2012-11414 

Ano 2014
Decreto 50/2014 polo que se crea o RESFOR
h ps://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140507/AnuncioG0165-250414-0004_gl.html 

Ano 2015

Modi case a Lei básica 43/2003, de 23 de novembro, de montes 
h ps://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21339 
Engádese unha nova infracción no ar go 67.r) e unha nova disposición adicional 10ª, todas elas 
relacionadas coa legalidade da comercialización de madeira e produtos da madeira.

Real Decreto 1088/2015, do 4 de decembro, para asegurar a legalidade da comercialización de madeira 
e produtos da madeira.
h ps://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-13437 



REGULAMENTO (UE) Nº 995/2010 DO PARLAMENTO EUROPEO E DO 
CONSELLO do 20 de outubro de 2010 polo que se establecen as 
obrigacións dos axentes que comercializan madeira e produtos da 
madeira 
Ar go 6.  Os sistemas de dilixencia debida basease en:

• Medidas e procedementos que faciliten o acceso á seguinte información en relación coa 
subministración, por parte do axente, de madeira ou produtos da madeira comercializados.

• Procedementos de avaliación do risco que permitan ao axente analizar e avaliar o risco de 
comercialización de madeira aproveitada ilegalmente ou de produtos derivados desa 
madeira

• Un conxunto de medidas e procedementos adecuados e proporcionados para minimizar de 
forma efec va tal risco e que poidan incluír a obrigación de achegar información ou  
documentos adicionais e/ou esixir a verificación por terceiros

Ar go 7. Cada Estado membro designará unha ou varias autoridades competentes responsables 
da aplicación do presente Regulamento. 

Ar go 10. As autoridades competentes realizarán controis para comprobar se os axentes 
manteñen e avalían periodicamente o sistema de dilixencia debida que u licen. 
 



REAL DECRETO 1088/2015, DO 4 DE DECEMBRO, PARA 
ASEGURAR A LEGALIDADE DA COMERCIALIZACIÓN DE 
MADEIRA E PRODUTOS DA MADEIRA.
O RD establece as disposicións necesarias para a aplicación en España dos regulamentos FLEGT e 
da EUTR. Determinando a:

a) A Dirección Xeral de Desenvolvemento Rural e Polí ca Forestal do Ministerio de Agricultura, 
Alimentación e Medio Ambiente como Autoridade EUTR na coordinación, relación coa Unión 
europea e xes ón do Sistema Estatal do comercio da madeira; e a
h p://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list%20of%20CAs%20(EUTR)%20-%20updated
%2008JAN2019.pdf 

b) As Autoridades Competentes designados polas Comunidades Autónomas, como autoridades 
encargadas de realizar os controis aos operadores económicos que comercialicen en Europa 
madeira ou os seus produtos. Así mesmo, o órgano competente autonómico realizará controis 
sobre as en dades de supervisión que actúen no seu territorio. 

Para ese efecto DA1ª do RD establece que "As comunidades autónomas comunicarán á Dirección 
Xeral de Desenvolvemento Rural e Polí ca Forestal do Ministerio de Agricultura, Alimentación e 
Medio Ambiente, nun prazo non superior a seis meses, a designación das autoridades 
competentes". 
Autoridades competentes designadas polas CCAA 
h ps://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/poli ca-forestal/
autoridades_competentes_eutr_tcm30-152385.pdf











Axente  n.º 1: Propietarios forestais (privados ou públicos) que 
comercializan produtos de madeira aproveitados no seu propio 
monte ou superficie forestal (venda en  cargadeiro). Dentro desta 
categoría, dis nguense dous subgrupos:
Axente 1.1. Propietario forestal que conta cun cer ficado de 
xes ón forestal sustentable
Axente 1.2. Propietario forestal que non conta cun cer ficado de 
xes ón forestal sustentable

Axente  n.º 2: Rematantes forestais e propietarios forestais 
(privados ou públicos) que comercialicen produtos de madeira 
aproveitados fóra do seu monte ou superficie forestal. Dentro 
desta categoría, dis nguense dous subgrupos:
Axente  2.1:  Rematante ou propietario forestal que conta cun 
cer ficado de cadea de custodia polo menos o 70% do volume da 
madeira comercializada.
Axente 2.2.  Rematante ou propietario forestal que non ten cuberto 
polo menos o 70% do volume da madeira comercializada cun 
cer ficado de cadea de custodia.



Mapa do Espazo Económico Europeo. Mapa: CrazyPhunk vía Wikimedia 
Commons (Dominio público)

IMPORTADORES (MADEIRA E PRODUTOS MADEIRA 
FÓRA DO MERCADO DA UE)

Axente  n.º 3: Industrias forestais ou empresas (excepto  
rematantes) que comercializan produtos de madeira nos 
que, polo menos o 70 %, do seu volume, atópase 
cer ficado cun sistema de cadea de custodia.
Axente  n.º 4: Industrias forestais ou empresas (excepto  
rematantes) que comercializan produtos de madeira nos 
que menos do 70 % do seu volume atópase cer ficado 
cun sistema de cadea de custodia.



Pódese ser axente 1, 2 e 3/4 ao mesmo tempo?
Son comerciante?
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LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE 





LEI 7/2012, DO 28 DE XUÑO, DE MONTES DE GALICIA.

TÍTULO VI. DA CADEA MONTE-INDUSTRIA

Ar go 104. Comercio responsable de produtos forestais

1. A Xunta de Galicia adoptará as medidas oportunas para evitar a comercialización da madeira e 
dos produtos derivados procedentes de cortas ilegais en bosques naturais de terceiros países, así 
como de cortas non autorizadas ou non respectuosas cos principios de xes ón forestal 
sustentable.

2. Os operadores inscritos en sistemas que inclúan a verificación de conformidade dun terceiro 
independente da xes ón forestal sustentable, tales como os procesos de cer ficación forestal e 
cadea de custodia, ou aqueles inscritos no Rexistro de Empresas do Sector Forestal, entenderase 
que dispoñen dun sistema de due diligence para a avaliación e a minimización de risco de entrada 
nos mercados de madeira e de produtos de madeira procedentes de cortas ilegais.

3. Para tal fin, a Administración forestal manterá un sistema de supervisión baseado no control e 
no seguimento da orixe dos aproveitamentos madeireiros que se realicen en Galicia, mediante a 



DECRETO 50/2014, do 10 de abril, polo que se regulan os 
aproveitamentos madeireiros e leñosos, de cor za, de pastos e 
micolóxicos en montes ou terreos forestais de xes ón privada na 
Comunidade Autónoma de Galicia e o con do, organización e 
funcionamento do Rexistro de Empresas do Sector Forestal.
Sección 1ª. Con do, organización e funcionamento do rexistro de empresas do sector foresal 
(Resfor)

Ar go 48. Empresas do sector forestal de Galicia

Cons túen o Resfor as empresas do sector forestal de Galicia. Enténdese por empresas do 
sector forestal de Galicia aquelas coopera vas, empresas e industrias forestais que desenvolvan 
algunha das ac vidades que figuran no anexo XII. No caso de determinadas ac vidades 
sinaladas no citado anexo, aplicaráselles o disposto no presente decreto só cando operen con 
recursos ou produtos forestais especificados no anexo XIII.

Ar go 49. Con do do rexistro



CAPÍTULO VII. REXISTRO DE EMPRESAS DO SECTOR 
FORESTAL (RESFOR)
Ar go 50. Organización do Rexistro. Divisións

A información existente no Rexistro estruturarase nas divisións seguintes:

a) División I: industrias e ac vidades seguintes:

1º. As dedicadas a ac vidades de aproveitamento e transformación dos recursos forestais 
tanto madeireiros como non madeireiros.
2º. As dedicadas á execución da xes ón forestal e as que realizan traballos relacionados coa 
prevención e defensa dos montes contra os incendios forestais.
3º. As dedicadas á produción de material forestal de reprodución.
4º. As dedicadas á produción ou á aplicación de produtos fitosanitarios para o control de 
enfermidades e pragas forestais e/ou ao seu control biolóxico.
5º. As dedicadas a ac vidades no monte en calquera das súas vertentes.

b) División II: empresas de servizos de enxeñaría, deseño, consultoría tecnolóxica e asistencia 
técnica directamente relacionados coas industrias e ac vidades indicadas no anterior 





CAPÍTULO VII. REXISTRO DE 
EMPRESAS DO SECTOR FORESTAL 
(RESFOR)
Sección 2ª. Comunicación anual de datos ao Resfor

Ar go 53. Da comunicación anual dos datos

1. As en dades inscritas no Resfor deben comunicar 
anualmente á Administración forestal, para efectos esta s cos, 
a información rela va á súa ac vidade, en par cular a 
relacionada co consumo de produtos forestais e coa produción, 
transformación e comercialización dos produtos forestais e co 
emprego consonte o establecido no ar go 103 da Lei 7/2012, do 
28 de xuño, de montes de Galicia.

2. Para estes efectos deben presentar antes da finalización do 
primeiro trimestre de cada ano a comunicación consonte o 
anexo XIV respecto dos datos de:













Selección: comunicación anual





INPUT: produto EMPREGADO



OUTPUT: produto producido

OUTPUT: produto comercializado do producido
Diferenza-->Stock











As presentacións de comunicacións anuais 
no RESFOR serán validadas por persoal da 
administración pública, á fin de comprobar 

que a información se encheu de xeito 
correcto e valorar a integridade dos datos 

en relación aos aproveitamentos 
madeireiros nos que foi declarado como 

madeirista





A aplicación informá ca posúe unhas 
variables de control, coa colaboración dos 

sistemas de cer ficación forestal, que 
sinalan aquelas declaracións responsables 
que van ser obxecto de supervisión pola 

administración
INVENTARIOS EN CAMPO





OBRIGATORIEDADE de solicitude de 
autorización ou declaración responsable en 
todos os aproveitamentos de madeira en 
Galicia

 i) nome común das especies arbóreas e, se 
procede, o seu nome cien fico completo
ii) rexión dese país na que se aproveitou a 
madeira, e
iii) concesión de aproveitamento,
— can dade (expresada en volume, peso ou 
número de unidades),
— nome e dirección do provedor do axente,
— nome e dirección do comerciante ao que 
se forneceu a madeira ou os produtos da 
madeira,
— documentación ou outra información que 
mostren que esa madeira e produtos da 
madeira cumpren a lexislación aplicable;

OBRIGATORIEDADE de presentar a DR anual 
consonte o RD 1088/2015--> sa sfeita nas 
comunicacións anuais do RESFOR

SUPERVISIÓN das Comunicacións anuais do 
RESFOR, en función dos datos de solicitudes 
aproveitamento / declaracións responsables

SISTEMA DE DILIXENCIA DEBIDA INDIVIDUAL (Art. 104 Lei 7/2012 de montes de 
Galicia)

SO APLICABLE A AXENTES CON SEDE SOCIAL EN GALICIA, QUE SE FORNEZAN 
EXCLUSIVAMENTE CON APROVEITAMENTOS DE MADEIRA DE MONTES GALEGOS

SUPERVISIÓN mediante inventarios en 
campo e cubicacións realizados polas 
Admón. Forestal daquelas declaracións 
responsables que teñan un maior risco--> 
AVALIACIÓN de RISCOS

Posta en marcha de MEDIDAS 
CORRECTORAS Ar go 92bis.6 Lei 7/2012 de 
montes de Galicia
A inexac tude, falsidade ou omisión, de carácter esencial, 
de calquera dato ou información que se incorpore a unha 
declaración responsable, determinará a imposibilidade de 
con nuar co aproveitamento desde o momento en que se 

vese constancia de tales feitos, sen prexuízo das 
responsabilidades penais, civís ou administra vas a que 
houbese lugar. Así mesmo, a resolución que declare tales 
circunstancias poderá determinar a obrigación do 
interesado de res tuír a situación xurídica ao momento 
previo ao comezo da ac vidade, así como a imposibilidade 
de instar novos procedementos para a realización de 
aproveitamentos madeireiros e  leñosos en montes de 
xes ón privada mediante declaración responsable durante 
un período dun ano.


