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(proba de pilotaxe) 

• Superdemanda de produtos de madeira e 
baseados en madeira. 

• Políticas de proximidade (“Quilómetro 0”). 
Mobilización de recursos endóxenos. 

• Políticas de descarbonización (pegada de carbono 
“negativa” e deforestación “0”). 

• Políticas de legalidade da madeira (transparenza e 
credibilidade). 

Estratexia de valorización dos produtos galegos 
baseados en madeira, a través dunha 
FERRAMENTA DE MERCADO, de carácter 
comercial (MARKETING), que informe a clientes e 
consumidores das características que diferenzen 
a un PRODUTO FINAL e lle sitúen nunha 
posición vantaxosa nos mercados nacionais e 
internacionais (aumento da COMPETITIVIDADE). 

Mediante a creación dun sistema de trazabilidade 
de orixe, transparente e público (uso tecnoloxía  
Blockchain ), avalado pola Administración 
pública, que se presente como producto en 
proximidade (Qm “0”), cunha pegada de carbono 
negativa, libre de deforestación, baixo parámetros 
de xestión forestal sustentable (AMS) e 
certificado (PEFC/FSC). 

OBXECTIVO 

COMO? 

POR QUE? 

PODO USALO? 
A ferramenta desenvolta será transferida á cadea 
Monte Industria, e o seu uso será  GRATUÍTO, 
VOLUNTARIO. Rexistrando o proceso de 
transformación nun blockchain público cuxo 
acceso pode ser proporcionado pola AMTEGA. 
Mediante un código de barras ou código QR 
disposto no etiquetado do produto, calquera 
cliente ou consumidor poderá consultar a 
información (adaptado a dispositivos móbiles). 



LEC
C

IÓ
N

S A
P

R
EN

D
ID

A
S 

 
FERRAMENTA DIXITAL DE MARKETING. Pode posicionar un determinado produto 
nunha situación vantaxosa e competitiva dentro dun mercado nacional/internacional. 
Informa a clientes e consumidores de características relevantes mediante código de 
barras ou código QR (dispositivos móbiles).  
Debe ser VOLUNTARIO. E só RESULTA ÚTIL para determinados produtos de ALTO 
VALOR ENGADIDO, nos que sexa rendible incorporar toda a información que un 
sistema de trazabilidade exixe (repercute no custe do produto). Minifundismo. 
Dependerá da demanda do CLIENTE establecer o grao de detalle que se precisa da 
orixe da madeira (lote ou lotes de corta): 
• Arquitectos- prescritores a nivel de referenza catastral (permite múltiples). 

Partidas moi concretas (complexidade e espazo físico). 
• Determinados clientesa nivel de parroquia/s ou concello/s. Políticas de 

proximidade. 
• Determinados maioristas nivel máis agregado (provincia?) ou específico (Reserva 

Biosfera, Natura 2000...). 
Resulta VENTAXOSO: 
• Información en galego / castelán / inglés. 
• Uso tecnoloxía Blockchain, confire transparenza, credibilidadeRedes públicas 

(Alastria), datos ”asinados” por cada empresa, imposible de manipular, rexeitar.. 
• Incorporar o número/s de licenza da corta. Legalidade da madeira. 
• Incorporar o cálculo da pegada de carbono da partida do produto. 
• Informar da obriga legal de rexenerar (deforestación “0”). 
• Incorporar a información xeográfica das coordenadas do aproveitamento e 

centro/s de transformación (produto de proximidade). 
• Informar da certificación forestal (naqueles produtos que dispoñan de ditos/s 

selos/s). 
• Posibilidade de incorporar outra información relevante (respecto da orixe como do 

proceso de transformación –operación ou materiais engadidos). 
• Posibilitar que parte da información de proceso industrial non sexa pública. Valorar 

non incluír todas as operación (ollo cálculo pegada carbono lote do produto). 
 

PROBA DE PILOTAXE con 7 LOTES reais: 6 lotes Hnos Gª 
Rocha e 1 lote grupo FINSA. Algún dos lotes con múltiples 
referenzas catastrais. 



LIÑAS DE FUTURO 

Formación 
Cursos web de formación sobre 

teconoloxía Blockchain, 
instalación e manexo do software, 

consulta info na Rede . 

Mellora 
Desenvolvemento prototipo 

final. Necesidades de mellora 
detectadas, incorporación 
novas variables, anulación 

lotes, backoffice. 

Presentación da proba de 
pilotaxe, debate e posible 
interese. Validación. 

Presentación 

Transferenza 
Transferenza gratuíta do software 
para a gravación de transaccións na 
cadea Blockchain. 



Igualmente os aproveitamentos 
de madeira en Galicia en 

montes de xestión pública xa 
permiten gravar a transacción 

inicial. 
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CORPU 

Os aproveitamentos de madeira 
en Galicia en montes de xestión 
privada xa permiten gravar a 
transacción inicial (permiso corta) 
no blockchain. 

CORWEB/CORPRI 

Publicación de servizos web (WS) 
para interactuar coas aplicación de 
aproveitamentos forestais 
(CORWEB/CORPU) dende 
aplicación propias desenvolvidas 
pola compañía. 

SERVIZOS WEB 



A Rede “T” 
Alastria é unha asociación nacional sen ánimo 
de lucro que fomenta a economía dixital a 
través do desenvolvemento de tecnoloxías de 
libros descentralizados / Blockchain. 
Posúe amplo respaldo institucional: 
• 575 membros, de todos os sectores 
• As maiores empresas de España 

TECNOLOXÍA BLOCKCHAIN. Por que se aplica á trazabilidade ? 
 
1. Permite crear una rede que conecta a todos os actores dunha cadea de valor. 
2. Repositorio único e consensuado: todos os actores da cadea engaden os seus eslabóns de forma colaborativa no 

mesmo “libro”, se necesidade de conciliar entradas e saídas. A saída do axente A convértese automaticamente na 
entrada do axente B. 

3. Inmutable: os apuntes que se realizan no “libro” do blockchain non se poden cambiar a posterior. Non se pode 
facer "tachaduras” no libro. 

4. Certificación: datos consensuados que non se poden cambiar = datos certificados. 

O uso dun blockchain público aporta confianza descentralizada 
eliminando a necesidade dun terceiro de confianza. O uso dun 

blockchain permisionado aporta seguridade grazas á 
identificación dos actores a través do control de acceso. 

A AMTEGA achega dous nodos nesta rede blockchain. 



SOLUCIÓN TECNOLÓXICA 

Aplicación web 
aloxada no CPD 
da AMTEGA. 

O cliente ou consumidor introduce o 
código de trazabilidade do producto ou 
escanea un código QR da súa etiqueta. 
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APLICACIÓN DE ENVÍO DE DATOS A REDE 
BLOCKCHAIN 

• Aplicación que se instala na 
infraestructura da empresa.  

• Cada operación é gravada no 
blockchain cos seus datos 
(toneladas do aproveitamento 
do lote, toneladas de entrada 
en fábrica) é introducida e 
asinada electronicamente por 
cada operador que participa 
na cadea de transformación. 
Garántase a autenticidade do 
orixe dos datos. 

• Menú principal: 
OPERACIÓNS. Cada caixa 
representa unha operación 
do proceso produtivo do 
produto trazado. 

• Rexístranse en cada 
operación 
INPUTS/OUTPUTS así como 
outros datos (posición GPS, 
fotografías e a información 
adicional que se desexe). 

 
 

Autorización 
aproveitamento 

Entrada parque 
madeira en rollo 

Secadeiro 

Moldureira 

Alistonaxe 

Mango 
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PRODUTO Nome e características técnicas. 
Nome da compañía e contacto (páxina web). 

Cantidade: número e unidades. 
Cálculo valor pegada de carbono (-kg). 

Deforestación “0”. 
Data de elaboración. 
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ORIXE (un ou varios lotes de corta): 
Porcentaxe de uso de cada lote 

Localización (lugar e ref. catastral) 
Nº e data expediente admin. de corta. 
Enlaces web localización cartográfica. 

Especies, volumes, CO2 absorbido. 
Certificación forestal. 

Fotografías (opcional). 
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OPERACIÓNS DE PROCESADO 
Relación de todas as operacións: 

Número lote, unidades. 
Data de operación. 

Localización centro procesado 
política proximidade (Qm “0”). 

Fotografías (opcional). 

O cliente ou 
consumidor 
escanea un 
código QR na 
etiqueta do 
produto. 

Idiomas 
dispoñibles 


