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1. INTRODUCIÓN

Durante o ano 2010, no marco da execución na Comunidade Autónoma de Galicia do 

plan de acción nacional para o control do nematodo da madeira do piñeiro (NMP) de 

data 25 de maio de 2010, en cumprimento do artigo 4 da Decisión 2006/133/CE da 

Comisión do 13 de febreiro de 2006, actualmente artigo  6 da Decisión de execución 

da  Comisión  2012/535/UE,  relativa  ás  medidas  de  emerxencia  para  evitar  a 

propagación na Unión de Bursaphelenchus  xylophilus  (o nematodo da madeira do 

piñeiro), detectouse un brote constituído por unha única árbore.

A detección do NMP produciuse nunha mostra colleitada en setembro de 2010 sobre 

un piñeiro morto recentemente, sito na coordenada N 42º 08´ 08,7” e W 8º 26´ 38,3”, 

no  concello  das  Neves  (Pontevedra),  e  foi  diagnosticada  positiva  polo  Laboratorio 

rexional con data 21 de outubro de 2010.

O 5  de Novembro de 2010,  foi  confirmado o diagnóstico  positivo  polo  Laboratorio 

nacional  de  referencia  e  en  cumprimento  da  normativa  vixente  efectuouse  a 

comunicación  o  9  de  novembro  de  2010  ao  Ministerio  de  Agricultura,  Pesca  e 

Alimentación (actual MAPA) e este comunicouno á Comisión Europea e aos demais 

Estados membros da Unión Europea con data 10 de novembro de 2010.

Nestes anos desenvolvéronse en Galicia 5 inspeccións da FVO, nos anos 2011, 2012, 

2014,  2016 e 2019 que puxeron de manifesto as melloras atopadas en Galicia na 

execución  das  medidas  establecidas  na  Decisión  Comunitaria  2012/535/UE,  pero 

aínda así  poñen  de  manifesto  as  deficiencias  atopadas na aplicación  da Decisión 

comunitaria.



En base a estas auditorías, no ano 2013, Galicia presenta un novo Plan de Acción 

para tentar corrixir as deficiencias atopadas nas dúas primeiras auditorias, de forma 

que se corrixen gran parte das deficiencias atopadas nas dúas primeiras. Durante o 

desenvolvemento a última auditoría levada a cabo ata o momento constátase que se 

corrixiron os atrasos que se tiñan na curta de árbores que debían eliminarse, aínda 

que se mantén deficiencias relacionadas coa xestión das zonas queimadas e cun nivel 

de mostraxe suficiente que permita asegurar cun nivel  de certeza suficiente que o 

nematodo foi erradicado.

Durante a execución do Plan de Acción destes últimos anos leváronse a cabo as 

seguintes actuacións:

 Mostraxe  e  eliminación  das  árbores  de  especies  sensibles  sintomáticos  da  Zona 
Demarcada e da Zona Tampón na franxa de 20 km coa fronteira de Portugal.

Ano Nº árbores apeadas Acha

2014 41.126 5.940 m3

2015 18.319 2.350 m3

2016 8.675  687  m3

2017 36.233 2.867 m3

2018 8.566 1.027 m3 

2019 17.745 2.212 m3

2020 11.643 1.493 m3

2021 18.267 2.343 m3

 Prospeccións visuais e toma de mostras

Ano Nº mostras Nº mostras serradoiros

2013 1.180 135

2014 2.564 99



2015 2.482 92

2016 2.451 59

2017 2.363 10

2018 1.200 40

2019 1.392 58

2020 1.652 56

2021 1.246 43

Trampeo masivo de Monochamus spp.

Ano Trampas Capturas

2013 502 2.548

2014 515 2.519

2015 520 2.096

2016 740 2.451

2017 917 5.611

2018 935 4.451

2019 1.080 3.784

2020 1.109 1.777

2021 1041 2403

Por outra banda mellorouse o sistema de almacenamento de toma de mostras de 

forma  que  se  dotou  aos  inspectores  de  neveiras  con  toma  de  corrente  de  12  v 

adaptada  ao  vehículo,  e  incrementouse  a  frecuencia  de  envíos  de  mostras  ao 

laboratorio para asegurar que as mesmas chegan nas mellores condicións para ser 

analizadas.



Ademais, diminuíuse o tempo de revisión das trampas de capturas do insecto vector 

para evitar que nas mesmas puidésemonos atopar con que no momento da recollida 

estes insectos estivesen mortos.

Da mesma forma durante todo o ano os inspectores percorren o territorio da Zona 

Demarcada para identificar  aquelas árbores con síntomas de decaemiento, que no 

mesmo  momento  de  ser  identificados  tómaselles  unha  mostra  que  é  enviada  ao 

laboratorio para a súa identificación e que, unha vez tomada a súa posición mediante 

GPS, envíase aos encargados das curtas, para que no momento adecuado procedan 

á curta, astillado e destrución dos mesmos.

No ano 2018 foron detectadas cinco mostras con presenza do nematodo, polo que en 

cumprimento  da  Decisión  2012/535  actualizouse  a  zona  demarcada  a  través  da 

Resolución da Dirección Xeral de Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias 

do 28 de decembro de 2018.

No marco dos traballos desenvoltos no ano 2021, dentro deste Plan de Acción, detectáronse os 

seguintes positivos:

PROVINCIA MUNICIPIO Nº Positivos

PONTEVEDRA Covelo 1
PONTEVEDRA Oia 3
PONTEVEDRA Ponteareas 20
PONTEVEDRA O Porriño 10
PONTEVEDRA O Rosal 1
PONTEVEDRA Salvaterra de Miño 5
PONTEVEDRA Tomiño 5
PONTEVEDRA Tui 7

En base ao contemplado na Decisión Comunitaria 2012/535/UE  actualízase o Plan de 

Acción para aplicar durante o ano 2022 co obxecto do control e a erradicación do NMP 

na Zona Demarcada de “As Neves”.

2. DELIMITACIÓN DO ZONA DEMARCADA



En cumprimento da vixente Decisión 2012/535/UE da Comisión, das indicacións do 

Grupo  de  Traballo  da  Comisión  sobre  medidas  de  sanidade  vexetal  relativas  aos 

bosques, e da Norma EPPO/OEPP PM 9/1(6) sobre Bursaphelenchus xylophilus e as 

súas vectores, establécense os seguintes procedementos para o control oficial.

Os novos positivos aínda que se atopan na Zona Demarcada de “As Neves”, teñen 

unha situación máis afastada do foco inicial e cara ao Oeste e próximos á fronteira con 

Portugal. Inicialmente valorouse estender o foco a un radio de 20 km contorna aos 

puntos  de novos brotes.  Con todo,  debido a  que esta  zona estaría  practicamente 

cuberta dentro do sector  denominado de alto  risco da franxa de 20 km de ancho 

lindeiro coa fronteira portuguesa da provincia de Pontevedra, considérase que sería 

máis eficaz engadir á zona demarcada ao anterior radio de 20 km da zona demarcada 

de “As Neves” a franxa de 20 km de ancho lindeiro coa fronteira portuguesa ata o mar.

Dentro da Zona Demarcada e ao redor de cada novo brote establécense en forma 

concéntrica as seguintes áreas:

- Zona  de  Curta  (A):  área  de  100  m  de  radio  ao  redor  dos  puntos 

positivos. Eliminación de todas as especies sensibles presentes nesta zona e 

mostraxe de todas as árbores sintomáticos  e unha porcentaxe aleatoria  de 

asintomáticos (PLANO 1). A Comunidade Autónoma ha decidido acollerse ao 

establecido no punto 3 do Anexo I da Decisión 2012/535/UE baseándose na 

existencia de motivos sociais, ao adoptar un radio de curta de 1,5 km no foco 

das Neves no ano 2010, que desaconsellan a curta das especies sensibles nun 

radio de 500 m.

- Zona de vixilancia intensiva (B): área entre 100 m e 3 km. En base ás 

recomendacións  realizadas  durante  a  Inspección  Comunitaria  realizada 

durante o ano 2016, esta zona incluirá tamén a superficie comprendida entre 0-

3  km  desde  os  puntos  positivo  detectados  respectivamente  nas  Neves  en 

2010, “Salvaterra do Miño en 2016 e os de 2019 de forma que xéranse varias 

zonas que nalgúns casos superpóñense e forman unha elipse, tal e como se 

reflicte  no  PLANO  2.  Nestas  zonas  realizarase  inspección,  localización, 

eliminación  e  mostraxe  de  árbores  sintomáticos  inmediatamente  á  súa 

aparición  con  independencia  do  momento  do  ano  en  que  sexa  localizado, 

trampeo masivo para a captura do insecto vector. Realizarase unha inspección 



visual cada dous meses durante a época de voo do vector e polo menos outra 

inspección  visual  durante  o  inverno  (PLANO  2).  Da  mesma  forma  e  para 

asegurar  o cumprimento da Decisión Comunitaria,  vai  establecer  un control 

especial de todas as plantas sensibles situadas a unha distancia de entre 100 e 

500 m da planta na que se comprobou a presenza do nematodo, de modo que 

se realice unha vixilancia intensiva nesta zona para a detección de árbores con 

síntomas de decaemento, para proceder á súa mostraxe e a súa inmediata 

destrución. Realizarase unha inspección visual mensual durante a época de 

voo do vector e polo menos outra inspección visual durante o inverno.

- Resto de Zona Demarcada (C):  área entre 3 km e o resto da zona 

demarcada.  Vixilancia,  localización,  eliminación  e  mostraxe  de  árbores 

sintomáticos, trampeo de insecto vector en función da distribución da superficie 

forestal (PLANO 3). Nesta zona aplicarase o establecido no Plan de Acción e 

realizaranse as mesmas actuacións que viñan realizando durante estes anos, 

identificando,  tallando  e  mostreando todas  aquelas  árbores  secas  ou 

sintomáticos que se identifiquen sobre o terreo. Nesta zona realizaranse polo 

menos unha inspección visual durante a época de voo do vector e polo menos 

outra inspección visual durante o inverno.

3. DESCRICIÓN DA  ZONA

3.1 Localización

A Zona Demarcada abarca toda a zona sueste da provincia de Pontevedra e inclúe os 

municipios, ou parte deles de: Arbo, Baiona, A Cañiza, Covelo, Crecente, Fornelos de 

Montes, Gondomar, A Guarda, Melón, Mondariz, Mondariz- Balneario, Mos, As Neves, 

Nigrán, Oia, Pazos de Borbén, Ponteareas, O Porriño, Salceda de Caselas, Salvaterra 

de Miño, Redondela,  O Rosal,  Tomiño, Tui,  e Vigo. Os focos atópanse ao Sur da 

provincia de Pontevedra (Galicia) e ao Norte da fronteira con Portugal, nunha zona 

onde o potencial produtivo da especie susceptible presente (Pinus pinaster) é moi alto.



3.2. Características agrícolas da zona

Na Provincia de Pontevedra o 24% da superficie correspóndese con cultivos e pastos 

e o 60% con superficie forestal. A superficie arborizada forestal representa o 42% e a 

superficie arborizada de piñeiro o 17% do total.

Dentro da superficie de cultivos destacan os cultivos forraxeiros que supoñen un 48% 

e o viñedo que supón un 22%, cultivo que ten gran importancia na Zona Demarcada. 

En canto á superficie forestal, o piñeiro supón un 28%, mentres o eucalipto representa 

o 27% do total, as caducifolias o 16% e a matogueira o 29%.

Cabe  destacar  que  en  xeral  as  explotacións  existentes  na  zona  están  formadas 

normalmente por un gran número de parcelas de pequena superficie,  nas cales a 

propiedade é en moitas ocasións descoñecida. Ademais, non adoitan ser superficies 

homoxéneas senón que se alternan superficies agrarias con masas forestais.



3.3. Masas forestais

O seguinte cadro reflicte os datos das masas forestais na Zona Demarcada segundo 

estratos do último Inventario Forestal Nacional realizado IFN4:

Zona Superficie total

(ha)

Superficie coníferas 
(Inclúense todas as 
especies de Pinus). 

(ha)

% superficie coníferas 
sobre superficie total

A (0-100 m) 163,46 147,11 90,00%

B  (100  m  -  3 
km)

48.490,38 27.840,01 57,41%

C (3-20 km) 86.493,55 34.181,43 39,52%

ZONA 
DEMARCADA 
(D = A+B+C)

135.147,39 62.168,55 46,00%

Os datos  anteriores  refírense  soamente  á  superficie  da  Zona  Demarcada  incluída 
dentro de territorio español.

4.  MEDIDAS DE ERRADICACIÓN E SEGUIMENTO

4.1.  Curta  preventiva  de  árbores  de  especies  sensibles  ao  redor  da  árbore 

positiva (Zona A)

Na Zona de curta (A) delimitada por un círculo dun radio de 100 m. ao redor dos focos 

positivos instouse á curta e eliminación de todas as especies as plantas sensibles 

(plantas excepto os froitos e sementes, de Abies Mill, Cedrus Trew, Larix Mill, Picea A. 

Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr. e Tsuga Carr.)

Todas as árbores secas ou sintomáticos e unha porcentaxe das árbores con aspecto 

san foron mostreados e analizados despois da talla, realizando a toma de mostra en 

varias partes de cada árbore, incluída a copa.



4.2.  Mostraxe e eliminación das árbores de especies sensibles sintomáticas na 

zona de vixilancia intensiva (Zona B)

Na zona máis próxima ao foco da área de Vixilancia Intensiva (Zona B), entre os 100 

m  e  os  500  m,  atendendo  ao  establecido  na  Decisión  e  en  base  a  que  Galicia 

acolleuse ao establecido no punto 3 do Anexo I, realizarase unha mostraxe en todas 

as plantas sensibles que permita asegurar que cunha fiabilidade do 99% que o nivel 

de  presenza  do  nematodo  nas  plantas  sensibles  é  inferior  ao  0,1%.  Ademais 

cortaranse de forma inmediata todas as árbores secas ou sintomáticos que se 

detecten e tomaranse mostras dos mesmos, analizándose a posible existencia 

de Nematodo. Nesta zona realizarase unha inspección visual mensual durante a 

época de voo do vector e polo menos outra inspección visual durante o inverno 

de forma que se garanta a realización de inspeccións visuais, antes, durante e 

despois do período de voo do vector.

No resto da área de Vixilancia Intensiva da Zona Demarcada (Zona B), entre os 500 m 

e o 3 km, realizarase unha prospección intensiva de árbores de especies sensibles 

que mostren calquera síntoma de mala saúde ou decaemento, mediante inspeccións 

visuais,  mostraxe  e  eliminación  inmediata  das  devanditos  árbores  sintomáticos. 

Recolleranse mostras na copa e no tronco das devanditos árbores unha vez apeados 

para  determinar  a  posible  presenza  de  NMP.  Nesta  zona  realizarase  unha 

inspección visual cada dous meses durante a época de voo do vector e polo 

menos outra inspección visual  durante o inverno de forma que se garanta a 

realización de inspeccións visuais, antes, durante e despois do período de voo 

do vector.

4.3.  Mostraxe e eliminación das árbores de especies sensibles sintomáticos do 

resto da Zona Demarcada (Zona C).

No resto da Zona Demarcada (Zona C) realizarase unha prospección de árbores de 

especies  sensibles  que mostren calquera  síntoma de mala saúde ou decaemento, 

mediante  inspeccións  visuais,  mostraxe  e  eliminación  das  devanditos  árbores 

sintomáticos. Recolleranse mostras na copa e no tronco das devanditos árbores unha 

vez apeados para determinar a posible presenza de NMP.  Nesta zona realizaranse 



polo menos unha inspección visual durante a época de voo do vector e polo 

menos outra inspección visual  durante o inverno de forma que se garanta a 

realización de inspeccións visuais, antes, durante e despois do período de voo 

do vector.

A efectos de garantir un adecuado nivel de mostraxe, tomaranse e analizarán un total 

estimado de 1.162 mostras, entre árbores sintomáticos e asintomáticos, cubrindo a 

totalidade da Zona Demarcada, a efectos de garantir unha adecuada prospección e 

adaptándose así ao esixido pola Decisión comunitaria.

4.4.    Mostraxe e eliminación das árbores de especies sensibles afectados por   

incendio dentro da Zona Demarcada:

Todas as árbores sensibles afectados por incendios deben ser cortados e eliminados 

ou  sometidos  aos  tratamentos  establecidos  na  Decisión.  Nas  áreas  queimadas 

establécese un nivel de mostraxe de como mínimo unha mostra por cada 100 has e 

polo menos unha trampa con feromona de Monochamus .

4.5. Prospeccións visuais e toma de mostras

Na Zona Demarcada van realizar prospeccións visuais (referidas anteriormente) nas 

árbores sintomáticos, complementadas por tomas de mostras sistemáticas, do mesmo 

xeito  que  se realizaron  durante  os  anos  anteriores.  Debido  á  detección  de  novos 

positivos  no  ano  2021,ampliouse  a  zona  de  vixilancia  intensiva,  debido  a  isto 

incrementouse o tamaño da malla de prospección sistemática a 1000x1000 m, que se 

mantén unha intensidade de inspeccións catro veces máis alta que no resto da zona 

tampón. O total de prospeccións resúmense na seguinte táboa:

ZONA INSPECCIÓNS
NÚMERO 

INSPECCIONES
NÚMERO DE 
MOSTRAS

A( 0-100 m) Inspección visual 
(1)

(3)

B (100 m-3 Km)
Inspección visual 

(1)
Todas as 
árbores

- 1 prospección 
mensual durante 

época de voo 
(entre 100 e 500 

600



m)

- 1 prospección 
cada dous meses 
durante época de 
voo (entre 500 e 3 

km)

- 1 prospección 
resto do ano

Inspección 
sistemática (2)

Rede

1000x1000 m

- 1 prospección 
anual

-  445 puntos

445

C( 3-20 km)

Inspección visual 
(1)

Todas as 
árbores

- 1 prospección 
durante época de 

voo

- 1 prospección 
resto do ano

1000

Inspección 
sistemática (2)

Rede 2x2 km - 1 prospección 
anual

-  162 puntos

162

TOTAL
2.207 mostras

(1) Referido ao momento 4.5.1,(2), Referido ao momento 4.5.2, (3) Referido ao momento 4.1

4.5.1. Prospeccións visuais na Zona Demarcada:

 Na zona B (100 m-3 Km.) realizarase polo menos unha inspección visual 

de todas as árbores sensibles mensualmente na zona entre 100 m e 500 m e 



unha inspección visual de todas as árbores sensibles cada dous meses na 

zona entre 500 m e 3 km entre 1 abril e 31 de outubro (período de alto risco 

debido ao período de voo de Monochamus ). Fóra deste período (período de 

baixo  risco),  realizarase igualmente unha prospección visual.  Calcúlase que 

como mínimo se tomarán  600  mostras sintomáticas de árbores que mostren 

calquera síntoma de mala saúde ou decaemento. O número de mostras poderá 

variar en función do número de árbores sintomáticos detectados.

  Na zona C  (3-20 Km)  realizarase unha inspección visual de todas as 

árbores sensibles entre 1 abril e 31 de outubro (período de alto risco debido ao 

período de voo de Monochamus ). Fóra deste período (período de baixo risco), 

realizarase igualmente unha prospección visual. Calcúlase que como mínimo 

se tomarán 1000 mostras de árbores que presenten calquera síntoma de mala 

saúde ou decaemento.

4.5.2. Prospeccións sistemáticas na Zona Demarcada

Estas prospeccións realízanse en redes onde se toman mostras no tronco de árbores 

sensibles sas e en restos de madeira. Diferéncianse as seguintes zonas:

 Na Zona de vixilancia intensiva (B) comprendida entre o 100 m ata o 

3 km de radio  dos focos,  establecerase unha malla  de 1000 m x 1000 m, 

obtendo .445  puntos  de  mostreo.  En  cada  punto  tomaranse  mostras 

unicamente das árbores sintomáticos, para o que no caso de que no punto 

delimitado pola malla cada ano non existisen especies sensibles, deberanse 

buscar  nun  radio  de  50  metros  ao  redor  do  mesmo,  descartándoo  se non 

houbese especies sensibles. (445 mostras estimadas).  (PLANO 5).

 No resto da Zona Demarcada (C)  comprendida desde o 3 km  ata o 

límite do 20 km aplicarase unha malla de 2 x 2 km, obtendo  162 puntos de 

mostraxe.  En  cada  punto  tomaranse  mostras  unicamente  das  árbores 

sintomáticos, para o que no caso de que no punto delimitado pola malla cada 

ano  non  existisen  especies  sensibles,  deberanse  buscar  nun  radio  de  250 

metros ao redor do mesmo, descartándoo se non houbese especies sensibles.

(162 mostras estimadas). (PLANO 6).



As mallas establecidas moveranse cada ano,  desprazando os puntos de mostraxe 

nalgunha  das  direccións  dos  puntos  cardinais  nunha  distancia  igual  á  metade  da 

distancia establecida entre os puntos.

 4.6. Trampeo masivo de Monochamus spp  .  

Continuando co plan de trampeo establecido durante o ano 2021, instalaranse 1.106 

tramplas.  Utilizaranse as existentes nos anos anteriores, pero haberá que repoñer 

todas aquelas roubadas e estragadas nas campañas anteriores así como colocar as 

novas.  Como  consecuencia  da  modificación  da  zona  B  de  vixilancia  intensiva, 

modificarase a distribución de trampas, tendo en conta, ademais,  a experiencia de 

anos anteriores, nos que se constata que existen trampas nas que non se produciron 

capturas de Monochamus  spp.   A desagregación de trampas detállase no cadro a 

continuación e nos PLANOS 7 e 8. Realizarase un trampeo intensivo en serradoiros e 

industrias da madeira, colocando tres trampas dentro do perímetro de cada serradoiro 

ou industria da madeira que se atope na zona demarcada.

ZONA Nª TRAMPAS

B (100 m-3 Km) 713

D (3-20 km) 311

Serradoiros ou industrias 

da madeira
72

A feromona renovarase cada 45 días e as trampas revisaranse cada 15 días no caso 

de  que  o  tempo  sexa  seco,  en  caso  contrario,  e  para  evitar  a  morte  do  vector 

procederase  a  unha  revisión  semanal  das  mesmas.  Os  insectos  capturados 

enviaranse ao laboratorio para a súa análise.

5. OUTRAS ACTUACIÓNS  DE CONTROL NA  ZONA DEMARCADA

5.1. Eliminación da madeira procedente da Zona Demarcada



Poderase autorizar a talla na área comprendida entre 100 m e 20 km ao redor das 

árbores positivas seguindo as seguintes restricións:

Madeira procedente de árbores sensibles que mostren calquera síntoma de mala 

saúde ou decaimiento.

Segundo a Decisión comunitaria identificaranse e tallarán na zona demarcada todas 

as plantas sensibles nas que se comprobou a presenza do NMP, así como as plantas 

mortas, con mala saúde ou afectadas por incendios ou tormentas. Deberanse retirar e 

eliminar  as  plantas  talladas  e  os  restos  da  talla,  tomando  todas  as  precaucións 

necesarias para evitar a propagación do NMP e o seu vector ata que finalice a talla. 

Deberán cumprir as condicións seguintes:

 a)  Antes da tempada de voo seguinte,  as  plantas sensibles  identificadas fóra  da 

tempada  de  voo  do  vector  deberán  tallarse  e,  ou  ben  destruírse  in  situ,  ou  ben 

separarse e a súa madeira e cortiza deberán tratarse, como se establece no anexo III, 

sección 1, punto 2, letra a), ou transformarse, como se establece no anexo III, sección 

2, punto 2, letra b);

b) As plantas sensibles identificadas durante a tempada de voo do vector deberán 

tallarse inmediatamente e, ou ben destruírse in situ, ou ben separarse e a súa madeira 

e cortiza deberán tratarse, como se establece no anexo III, sección 1, punto 2, letra a), 

ou transformarse, como se establece no anexo III, sección 2, punto 2, letra b).

En canto á madeira sensible identificada na zona demarcada durante a tempada de 

voo do vector,  deberanse descortizar os troncos das plantas sensibles talladas,  ou 

tratar devanditos troncos cun insecticida de coñecida eficacia contra o vector, ou cubrir 

devanditos  troncos  cunha  rede  para  insectos  empapada  con  tal  insecticida 

inmediatamente  despois  da  talla.  Despois  do  descortizamento,  o  tratamento  con 

insecticida  ou  a  cobertura  coa  rede,  a  madeira  sensible  será  trasladada 

inmediatamente, baixo supervisión oficial, a un lugar de almacenamento ou a unha 

instalación  de  tratamento  autorizada.  A madeira  que  non  fose  descortizada  será 

tratada de inmediato unha vez máis, no seu lugar de almacenamento ou na instalación 

de tratamento autorizada, cun insecticida de coñecida eficacia contra o vector ou ben 

será cuberta cunha rede para insectos empapada con tal insecticida.



En relación a toda ferramenta, vehículo e maquinaria usada neste proceso será de 

cumprimento o protocolo de hixiene establecido no Anexo 10 do  Plan nacional  de 

Continxencia do Bursaphelenchus xylophilus.

Madeira procedente de árbores sensibles sas.

Antes  da  talla  verificarase  mediante  a  inspección  visual  por  parte  as  autoridades 

competentes en materia de sanidade forestal, que a madeira non está contaminada e 

que os medios destinados para o seu transporte e o destino da madeira non supoñen 

un risco.

Os envíos da madeira apeada no monte serán obxecto de control no momento da 

curta e tamén nos movementos desde o punto de curta ata a industria.

Neste sentido habilitouse un documento de acompañamento que deben acompañar á 

madeira e ser comunicados á administración por parte da industria para verificar que 

eses movementos prodúcense segundo o indicado (anexos I e II).

A  madeira  destinarase  a  industrias  da  madeira  ou  instalacións  autorizadas  e 

notificadas á Comisión Europea para o tratamento, radicadas se é posible na Zona 

Demarcada, que estean autorizadas para o tratamento térmico ou que poida garantir o 

seu procesado inmediato sen risco de contaminación.  No caso de non ser posible 

faríase nas instalacións autorizadas e notificadas á Comisión Europea para levar a 

cabo tratamentos de calor ou que poida garantir o seu procesado inmediato sen risco 

de  contaminación,  situadas  nas  inmediacións  máis  próximas  á  Zona  Demarcada. 

Todos os labores realizásense baixo control  oficial,  garantíndose a trazabilidade do 

movemento,  a  seguridade  do  mesmo  para  evitar  riscos  de  contaminación,  a 

prevención  do  risco  de  infestación  de  insectos  e  o  almacenamento  en  zonas 

debidamente illadas en destino previo ao seu procesado, e o procesado do material o 

máis axiña posible.

Segundo a Sección 1 do Anexo III, apartado 2 da Decisión 2012/535/UE, a madeira e 

a cortiza sensibles, fóra das embalaxes de madeira, poderán trasladarse a zonas non 

demarcadas a condición de que a madeira ou a cortiza cumpra todas as condicións 

seguintes: 



a) ser sometidas a un tratamento térmico adecuado nunha instalación de tratamento 

autorizada, a fin de alcanzar unha temperatura mínima de 56 °C durante polo menos 

30 minutos por toda a madeira e a cortiza, garantindo que están libres de NMP vivos e 

de vectores vivos;  en caso dun tratamento  térmico de compostaxe,  a compostaxe 

levará a cabo conforme unha especificación do tratamento aprobada con arranxo ao 

procedemento contemplado no artigo 18, apartado 2, da Directiva 2000/29/CE;

b) ir acompañadas do pasaporte fitosanitario contemplado na Directiva 92/105/CEE, 

expedido por unha instalación de tratamento autorizada; polo que respecta á madeira 

sensible en forma de colmeas e caixas niño para aves, ir acompañada do pasaporte 

fitosanitario  ou marcada de conformidade co anexo II  da publicación N ou 15 das 

Normas Internacionais para as Medidas Fitosanitarias da FAO;

c) se a madeira non está totalmente descortizada, ser trasladada fóra da tempada de 

voo do vector ou ter unha capa protectora que garanta a imposibilidade de infestación 

polo NMP ou o vector.

Para estes efectos, a ZD de Portugal considérase unha zona demarcada diferente, 

polo que os movementos a esta zona consideraranse movementos fóra da ZD.

5.2. Cortiza obtida de árbores sensibles e restos de madeira producidos na talla 

na Zona Demarcada

Na  Zona  Demarcada  aplicarase  para  a  cortiza  e  os  restos  de  curtas  o  disposto 

respectivamente no punto 8 do Anexo I, así como o Anexo III da Decisión de execución 

da Comisión 2012/535/UE do 26 de setembro de 2012.

6. CONTROIS NOS SERRADOIROS E INDUSTRIAS DA MADEIRA

6.1. Controis de serradoiros e industrias da madeira

A zona demarcada actual inclúe  41  serradoiros e industrias da madeira nos que se 

realizará polo menos dúas inspeccións anuais, tomando como mínimo unha mostra da 

madeira presente en cada inspección. O protocolo de inspección de serradoiros e e 

industrias  da  madeira  será  o  definido  no  anejo  7  do  Plan  de  Continxencia  do 

Bursaphelenchus xylophilus nacional.



Toda  a  madeira  e  material  de  embalaxe  de  madeira  existente  nos  serradoiros  e 

industrias da madeira deberá recibir un tratamento de calor conforme a un programa 

específico de tempo e temperatura que alcance unha temperatura mínima de 56 °C 

durante un período mínimo de 30 minutos continuos ao longo de todo o  perfil  da 

madeira (incluíndo o corazón da madeira) e a madeira e cortiza sensibles deberán ir 

acompañados dun pasaporte fitosanitario, así como  ser trasladado fóra  da tempada 

de voo do vector, salvo no caso da madeira  totalmente descortizada, ou no caso das 

embalaxes de madeira coa marca NIMF N º15 antes de saír da Zona Demarcada, de 

conformidade coas disposicións do anexo III da Decisión de Execución  da Comisión 

2012/535/UE do 26 de setembro de 2012.

As inspeccións oficiais das instalacións das industrias da madeira autorizadas para 

efectuar o tratamento térmico da madeira e para expedir os pasaportes fitosanitarios 

ou  a  marca  da  NIMF 15  efectuaranse  sobre  unha  base  continua  para  verificar  a 

eficacia do tratamento e a trazabilidade da madeira.  

Toda a madeira sensible en forma de residuos de madeira ou cortiza xerados durante 

a transformación da madeira nas industrias eliminarase por incineración en lugares 

apropiados ou se empregarán como combustible na propia industria. No caso de non 

ser posible faríase nas instalacións autorizadas e notificadas á Comisión Europea, 

máis próximas á Zona Demarcada. Todos os labores realizaranse baixo control oficial, 

garantíndose  a  trazabilidade  do  movemento,  a  seguridade  do  mesmo  para  evitar 

riscos de contaminación, o almacenamento en zonas debidamente illadas en destino 

previo ao seu procesado, e o procesamento do material na maior brevidade posible.

Os  serradoiros  e  industrias  da  madeira  autorizadas  que  dispoñen  de  cámara  de 

tratamento nas súas instalacións, deben cumprir os requisitos establecidos na NIMF nº 

15 así como o establecido na Orde AAA/458/2013 do 11 de marzo.    

6.2.  Controles  arredores  de  serradoiros,  industrias  da  madeira  e  puntos  de 

inspección fronteiriza

Na  área  de  5  km  ao  redor  de  serradoiros,  industrias  da  madeira  e  puntos  de 

inspección  de  fronteira,  cando  haxa  masas  forestais  sensibles  realizásense 

prospeccións sistemáticas con tomas de mostra.



7. CONTROIS NOS VIVEIROS

Os vexetais  e produtos vexetais  sensibles serán sometidos ás medidas de control 

oficial  de  acordo  á  Decisión  de  Execución  da  Comisión  2012/535/UE  do  26  de 

setembro de 2012,  en concreto o punto 9 do anexo I  da Decisión da Comisión, e 

deberán levar Pasaporte fitosanitario.

Na Zona Demarcada non existe ningún viveiro produtor de especies sensibles, están 

rexistrados os operadores e viveiristas que comercializan con piñeiro pero en ningún 

caso trátase de viveiros produtores.

8. CONTROIS POR ESTRADA

Na Decisión 2012/535/UE establécese que todo envío de madeira ou produtos de 

madeira,  así  como todo embalaxe de madeira de mercadorías que salga do Zona 

Demarcada debe ser sometidos a un tratamento de calor  conforme a un programa 

específico de tempo e temperatura que alcance unha temperatura mínima de 56 °C 

durante  un  período  mínimo de  30minutos  continuos  ao  longo  de  todo  o  perfil  da 

madeira  (incluíndo  o  corazón  da  madeira)  e  debe  ir  acompañado  dun  pasaporte 

fitosanitario no caso da madeira e produtos de madeira,  así como  ser trasladado fóra 

da tempada de voo do vector, salvo  no caso da madeira  totalmente descortizada,  e 

coa marca da NIMF 15 no caso de embalaxes de madeira,  de conformidade coas 

disposicións do Anexo III da Decisión de Execución  da Comisión 2012/535/UE do 26 

de setembro  de 2012.

En consecuencia, hai que establecer un réxime de inspeccións na estrada que garanta 

que dita esixencia cúmprese.

Solicitarase a colaboración da Garda Civil e da Policía Autonómica para levar a cabo 

inspecciones.  Forneceranse  folletos  informativos  aos  condutores  dos  vehículos 

inspeccionados.

A Zona Demarcada consta dunha zona limítrofe con Portugal na que se, observan tres 

estradas que cruzan ambos os límites. Unha é unha estrada nacional N-551, con gran 



afluencia de tráfico e mercadorías. As outras tres son estradas secundarias: PO- 432, 

PO-405 e CG-4.2, estradas con menos tráfico pero igualmente importantes que debemos ter  

en conta á hora de establecer os controis semanais. No perímetro restante da Zona Demarcada 

existen tres autoestradas A55, A52 e AP9, estradas cunha gran afluencia de movemento de  

mercadorías, tres estradas nacionais N-550, N-555 e N-120, tamén bastante importantes, e 12 

estradas secundarias.

SITUACIÓN DOS CONTROIS CÓDIGO ESTRADA LOCALIDADE DE REFERENCIA

FRONTEIRA

CG-4.2 Puente  - GOIÁN (Tomiño)

N-551- A-55 TUI (Tui)

PO-432 Puente - Ou CASTELO (Salvaterra)

PO-405 Puente   (Arbo)

PERÍMETRO ZONA DEMARCADA

PO-325 Zona Saiáns (Vigo)

PO-552 Zona Balaídos (Vigo)

VG-20 Zona Avda. Ricardo Mella (Vigo)

A-55  / N-120 Avda. Madrid (Vigo)

AP-9  Zona Puxeiros (Mos)

N-555 Zona Pregal  (Redondela)

N-550 A Costeira (Redondela)

PO-2907 Quintela (Redondela)

PO-250 Pazos e Moscoso (Pazos de Borbén)

PO-252 Moscoso (Pazos de Borbén)

PO-2908 Pazos (Pazos de Borbén)

PO-255 Bustelos e Ventín (Pazos de Borbén)

PO-9303 Cardoso (Covelo)

PO-9304 Fondo de Vila (Covelo)

N-120 O Burgo (A Cañiza)

A-52 Melón (Melón)

PO-406 Vos Padrosos (A Cañiza)

PO-400 Quintela (Crecente)

Establecerase  2  controis  semanais  entre  as  4  estradas  principais  limítrofes  con 

Portugal. Devanditos controis efectúanse de forma aleatoria nas estradas sinaladas e 

iranse rotando semanalmente. Igualmente establécese unha frecuencia de 3 controis 

semanais no resto das estradas dentro da Zona Demarcada, que se distribúen en 5 

controis  nas  estradas  principais  e  2  nas  estradas  secundarias.  Igualmente,  estes 



controis  efectúanse  de  forma  aleatoria  nas  estradas  sinaladas  e  iranse  rotando 

semanalmente. Desta forma efectuaranse en total 5 controis semanais, equivalente a 

20 controis mensuais.

9. MEDIDAS COMPLEMENTARIAS

En  cumprimento  das  competencias  que  lle  atribúe  o  Decreto  149/2018,  do  5  de 

decembro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería do Medio Rural e 

modifícase parcialmente o Decreto 177/2016, do 15 de decembro, polo que se fixa a 

estrutura  orgánica  da  Vicepresidencia  e  das  consellerías  da  Xunta  de  Galicia, 

formúlanse medidas complementarias de actuación a partir  de 2020 con diferentes 

organismos, empresas e organizacións do sector forestal.

9.1. Organización das curtas de madeira afectada por incendios forestais 

e outras catástrofes

Impulsarase a eliminación da madeira morta, ou das árbores enfermas ou danadas, 

que existan nas superficies forestais como consecuencia dos incendios, cicloxénesis 

explosivas,  a acción de pragas ou enfermidades,  ou calquera outra catástrofe que 

afecta os montes galegos.

Con este fin buscarase dentro da zona demarcada na provincia de Pontevedra e da 

franxa de 20 km limítrofe con Portugal na provincia de Ourense, a colaboración co 

ministerio, Consellería de medio Rural e a Fundación Arume para proceder á curta e 

retirada do monte de todas as árbores mortas que conserven valor  comercial  que 

complementará os labores de eliminación dos exemplares que está a se levar a cabo 

coa empresa pública Tragsa.

9.2. Programa Terra 4

En maio de 2019, a directora da Axencia Galega de Innovación e o representante da 

entidade  3  Edata  Enxeñería  Ambiental,  S.L.  -  Universidade  de  Santiago  de 

Compostela  – Centro Tecnolóxico Forestal  e  da Madeira (CETEMAS)  – Centro de 

Observación e Teledetección Espacial, S.A.U. Unión Temporal de Empresas asinaron 



o contrato de compra pública de tecnoloxía innovadora para o desenvolvemento de 

“Solucións  para  xestión  e  control  forestal  mediante  o  uso de vehículo  aéreos non 

tripulados”(Expte.:Civil AUVs Initiative Fase II (RFP-B) xestión forestal, Terra 4).

Como parte da execución deste contrato, a entidade adxudicataria levará a cabo o 

desenvolvemento de ferramentas informáticas de detección de árbores con síntomas 

de decaemento como consecuencia da acción de pragas ou enfermidades, como o 

Bursaphelenchus  xylophilus, especialmente  na  zona  demarcada  da  provincia  de 

Pontevedra e na zona tampón da provincia de Ourense. Así mesmo, sobrevoa con 

vehículos  aéreos  non  tripulados  a  zona  de  erradicación  para  a  caracterización, 

identificación,  desenvolvemento  do  algoritmo  e  inventariar  pés  con  síntomas  de 

decaemento. 

9.3.  Desenvolvemento  dun  protocolo  de  detección  de  árbores  con 

decaimiento

Relacionado co punto 9.2 anterior, levará a cabo inicialmente polos axentes forestais 

un protocolo  de detección precoz de árbores con decaimiento,  empregando fichas 

estandarizadas.

9.4. Cooperación co Centro de Investigación Forestal de Lourizán

A Consellería do Medio Rural está replicando hortos sementeiros e acondicionando 

diferentes  ensaios  de  proxeñe  distribuídos  por  toda  a  xeografía  de  Galicia  para 

acelerar  a  súa  alta  como  centros  sementeiros  unha  vez  que  realicen  as  claras 

xenéticas correspondentes.

Aproveitando esta  dinámica,  formúlase o  desenvolvemento co CIF de Lourizán de 

novos  hortos  sementeiros  coas  familias  resistentes  ao  nematodo,  actualmente  en 

proceso de declaración e inclusión no Catálogo nacional de Materiais Base.



Ao mesmo tempo, seguiranse desenvolvendo liñas de investigación para conseguir 

novas familias resistentes e clons das familias das que se solicitou a súa declaración e 

doutras especies de piñeiros (P. radiata , P. sylvesris ). 

O Centro de Investigación Forestal de Lourizán realiza as súas Investigacións a través 

dos proxectos de Investigación Fundamental Orientada (RTA) financiados polo INIA, 

como  foi  os  denominados  NemoPlan  e  NemoControl  que  permitiron  obter  estes 

primeiros materiais tolerantes ao nematodo. 

10.  OUTRAS  ACTUACIÓNS:  ACTUACIÓNS  EN  RELACIÓN  CON 

PORTUGAL

Establecerase, no marco da Comisión hispano-lusa creada en marzo de 2016, unha 

Comisión bilateral específica coas Autoridades de Portugal, a efectos do seguimento e 

a coordinación de medidas fitosanitarias a desenvolver na Zona Demarcada, incluíndo 

intercambio de información e análise das accións conxuntas. Esta Comisión reunirase 

polo menos 1 vez ao ano e sempre que se considere necesario.



11. CALENDARIO
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12. ASPECTOS NORMATIVOS

Normativa Europea

 DECISIÓN  DE  EXECUCIÓN  DA COMISIÓN  do  26  de  setembro  de  2012 

relativa  ás  medidas de emerxencia  para  evitar  a  propagación  na  Unión de 

Bursaphelenchus  xylophilus(Steiner et Buhrer) Nickle et ao. (o nematodo da 

madeira do piñeiro)

 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2015/226 DA COMISIÓN do 11 de febreiro 

de 2015 que modifica a Decisión 2012/535/UE no que se refire á definición de 

madeira sensible e ás medidas que deben tomarse nas zonas demarcadas

 REGULAMENTO  (UE)  2016/2031  DO  PARLAMENTO  EUROPEO  E  DO 

CONSELLO  do  26  de  outubro  de  2016  relativo  ás  medidas  de  protección 

contra as pragas dos vexetais, polo que se modifican os Regulamentos (UE) 

n.ou  228/2013,  (UE)  n.ou  652/2014  e  (UE)  n.ou  1143/2014  do  Parlamento 

Europeo e do Consello e deróganse as Directivas 69/464/CEE, 74/647/CEE, 

93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE do Consello. 

 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2017/427 DA COMISIÓN do 8 de marzo de 

2017 que modifica a Decisión 2012/535/UE no que respecta a as medidas de 

emerxencia para evitar a propagación na Unión de Bursaphelenchus xylophilus 

(steiner et Buhrer) Nickle et ao. (o nematodo da madeira do piñeiro).

 DECISIÓN DE EXECUCIÓN (UE) 2018/618 DA COMISIÓN do 19 de abril de 

2018  pola  que  se  modifica  a  Decisión  de  Execución  2012/535/UE  no  que 

respecta a as medidas para evitar a propagación na Unión de Bursaphelenchus 

xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et ao. (o nematodo da madeira do piñeiro).

 REGULAMENTO DE EXECUCIÓN (UE) 2019/2072 DA COMISIÓN do 28 de novembro de 

2019 polo que se establecen condicións uniformes para a execución do Regulamento 

(UE) 2016/2031 do Parlamento Europeo e do Consello no que se refire ás medidas de 

protección contra as pragas dos vexetais, derógase o Regulamento (CE) n. ou 690/2008 

da Comisión e modifícase o Regulamento de Execución (UE) 2018/2019 da Comisión.

 REGULAMENTO  DE EXECUCIÓN (UE)  2021/127  DA COMISIÓN do  3  de 

febreiro de 2021 polo que se establecen os requisitos relativos á introdución no 

territorio da Unión de material de embalaxe de madeira para o transporte de 



determinadas mercadorías orixinarias de determinados terceiros países e aos 

controis fitosanitarios do devandito material, e polo que se deroga a Decisión 

de Execución (UE) 2018/1137. 

Por parte do Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación do Goberno 

de España:

 Lei 43/2002, do 20 de novembro, de sanidade vexetal

 Lei 43/2003, do 21 de novembro, de montes

 Real Decreto 58/2005, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas 

de protección contra a introdución e difusión no territorio nacional e da 

Comunidade  Europea  de  organismos  nocivos  para  os  vexetais  ou 

produtos vexetais, así como para a exportación e tránsito cara a países 

terceiros.

  Real Decreto 739/2021, do 24 de agosto, polo que se ditan disposicións 

para a aplicación en España da normativa da Unión Europea relativa ás 

medidas de protección contra as pragas dos vexetais e os controis e 

outras actividades oficiais na devandita materia.

 Real Decreto 1054/2021, do 30 de novembro, polo que se establecen e 

regulan o Rexistro de operadores profesionais de vexetais, as medidas 

para  cumprir  polos  operadores  profesionais  autorizados  a  expedir 

pasaportes fitosanitarios e as obrigacións dos operadores profesionais 

de  material  vexetal  de  reprodución,  e  modifícanse  diversos  reais 

decretos en materia de agricultura.

 Programa Nacional para a aplicación da normativa fitosanitaria. Plan de 

Continxencia de Bursaphelenchus xylophilus. Julio 2019.

Por parte da Consellería de Medio Rural da Comunidade Autónoma de 

Galicia:



 Resolución do 17 de novembro de 2010 da Dirección Xeral de Produción 

Agropecuaria,  pola  que  se  declara  no  territorio  da  Comunidade 

Autónoma  de  Galicia  a  presenza  do  organismo  de  corentena 

Bursaphelenchus  xylophilus (nematodo  da  madeira  do  piñeiro)  e 

ordénase comezar as medidas para a súa erradicación.

 Anuncio do 17 de decembro de 2010, da Dirección Xeral de Produción 

Agropecuaria, polo que se dá publicidade ao comezo da execución de 

medidas fitosanitarias para a erradicación do organismo  de corentena 

Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et ao. (nematodo 

do piñeiro).

 Anuncio do 19 de xaneiro de 2011,  da Dirección Xeral  de Produción 

Agropecuaria,  polo  que  se  dá  publicidade  á  resolución  pola  que  se 

amplía  o  prazo  que  se  outorgou  ás  persoas  titulares  dos 

aproveitamentos afectados na zona de erradicación do Bursaphelenchus 

xylophilus  (Steiner et Buhrer) Nickle et ao.  (nematodo do piñeiro) para 

comunicar a realización persoal das medidas previstas na Resolución do 

17 de novembro de 2011 que lles afecten e para a execución destas 

medidas.

 Decreto 10/2011,  do 28 de xaneiro,  polo que se declara de utilidade 

pública  a  erradicación  do  organismo  de  corentena  do  nematodo  do 

piñeiro  Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et ao., e 

ordénanse as medidas para evitar a súa propagación.

 RESOLUCIÓN do 6 de xuño de 2016, da Dirección Xeral de Gandería, 

Agricultura  e  Industrias  Agroalimentarias,  pola  que  se  declara  no 

territorio  da  Comunidade  Autónoma de  Galicia  a  presenza  dun  novo 

brote do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et 

Buhrer)  Nickle  et  ao.  (nematodo  do  piñeiro)  e  ordénase  comezar  as 

medidas para a súa erradicación.



 RESOLUCIÓN  do  28  de  decembro  de  2018,  da  Dirección  Xeral  de 

Gandería, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se declara 

no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia a presenza de cinco 

novos positivos do organismo de corentena Bursaphelenchus xylophilus 

(Steiner  et  Buhrer)  Nickle  et  ao.  (nemátodo  do  piñeiro)  e  ordénase 

comezar as medidas para a súa erradicación.

 RESOLUCIÓN  do  28  de  decembro  de  2021,  da  Dirección  Xeral  de 

Gandería,  Agricultura  e  Industrias  Agroalimentarias,  pola  que  se 

prorrogan as medidas para a erradicación do organismo de corentena 

Bursaphelenchus  xylophilus  (Steiner  et  Buhrer)  Nickle  et  ao.  ou 

nematodo da madeira do piñeiro.

Para levar  a  cabo as actuacións de erradicación por  parte  das autoridades 

responsables de Galicia fixéronse:

 Unha  declaración  de  emerxencia  que  habilita  para  a  contratación 

urxente  de  varias  empresas  que  van  realizar  as  tarefas  de  curta  e 

destrución.

 Iniciouse  un procedemento  de  información pública  sobre  as  parcelas 

afectadas e a comunicación aos interesados.

13. Comunicación, Documentación e Formación

13.1 Comunicación externa e campañas de divulgación /sensibilización

O artigo 8 da Decisión da Execución da Comisión 2012/535/UE establece que 

no caso de que se apliquen medidas de erradicación, os Estados membros de 

que se trate adoptarán medidas para informar os operadores afectados e ao 

público en xeral.

Estableceuse un plan de comunicación coa finalidade de achegar información 

sobre a praga. Para iso elaboráronse fichas técnicas e carteis da praga para os 

diferentes  grupos  de  interese  e  público  en  xeral,  convocado  charlas 

informativas e dispúxose información na páxina Web.



Dentro desta divulgación, distribuída a todos os grupos de interese implicados, 

entre  eles  os  técnicos  e  operarios  das  diferentes  administracións  públicas, 

almacenistas, distribuidores e comerciantes, facilítase toda a información sobre 

a praga, danos e síntomas que causa, métodos necesarios para a identificación 

precoz  de  exemplares  afectados  así  como  os  requisitos  de  circulación  de 

material susceptible.

Ademais,  particípase  activamente  con  medios  de  comunicación  tales  como 

notas de prensa, notificacións oficiais, información na páxina Web, etc.

As medidas incluídas no presente plan de acción poñeranse ao dispor  dos 

actores  implicados,  empresas  do  sector  forestal  (serradoiros,  industrias  de 

produtos  da  madeira,  empresas  de  aproveitamentos  forestais,  propietarios 

forestais,  etc.)  e público en xeral.  Para iso,  este documento publicarase na 

páxina web da Xunta de Galicia.

13.2 Consulta aos grupos de interese

Recollerase a información daqueles grupos de interese aos que será necesario 

avisar no caso da execución do Plan de Continxencia e en particular do Plan de 

Acción  derivado.  Todos  os  grupos  concernidos  serán  periodicamente 

informados  sobre  as  medidas  adoptadas.  O  obxectivo  é  promover  o 

coñecemento da ameaza da praga, a realización dunha vixilancia conxunta e 

unhas prácticas fitosanitarias adecuadas. Trátase de asegurar que devanditos 

grupos  atópense  comprometidos  e  sexan  totalmente  conscientes  da 

importancia da aplicación das medidas de erradicación.

13.3 Probas e formación do persoal

O  Organismo  Oficial  Competente  en  materia  de  sanidade  vexetal/forestal 

promoverá a realización de cursos de formación do persoal para garantir unha 

actuación harmonizada no conxunto do territorio autonómico.

14. REVISIÓN E ACTUALIZACIÓN



O presente Plan de Acción será revisado e actualizado polo órgano competente 

cando sexa necesario.


