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4.1.
ÁMBITO XEOGRÁFICO

O estudo comprende o territorio nacional. De todas as posibles divisións elixiuse a
división administrativa actual existente en Comunidades Autónomas. O motivo principal
desta elección baséase en criterios de operatividade, análise de datos, etc.

Como base de partida, para a execución do estudo dividimos España nas súas 17
Comunidades Autónomas.

4.2.
ÁMBITO FUNCIONAL

Fórmano as distintas actividades que pertencen a este sector. O comezo da análi-
se está no CNAE 02, silvicultura, explotación forestal e actividades dos servizos relacio-
nadas con elas. A continuación realizouse unha análise detallada desas actividades que se
expoñen seguidamente:

ACTIVIDADES

.. APROVEITAMENTO MADEIREIRO
Englóbana aquelas empresas que se dedican á extracción da madeira do monte e

dos subprodutos derivados dela, como poden ser os restos das cortas.

.. SILVICULTURA
Englóbana as empresas dedicadas á implantación, aplicación de coidados e trata-

mentos para a conservación e mellora das masas arbóreas en función do uso ao que se
destinan.

.. PRODUCIÓN DE PLANTA
Participan desta actividade as empresas que teñen por obxectivo a produción,

venda e distribución de planta forestal.

.. CULTIVO E APROVEITAMENTO DE COGOMELOS E FUNGOS
Forman parte desta actividade as empresas que teñen como fin a produción, reco-

llida e venda de cogomelos e fungos comestibles.

.. APROVEITAMENTO DA CORTIZA
Englóbana aquelas empresas que se dedican á extracción da cortiza do monte e dos

subprodutos derivados dela.

.. DEFENSA CONTRA INCENDIOS
Esta actividade desenvólvese en empresas ou institucións, públicas o privadas, que

teñen como labor a vixilancia e a extinción dos incendios forestais.

.. CAZA
Fórmana as empresas e propietarios ou copropietarios que ofrecen este uso do

terreo forestal.



.. PESCA FLUVIAL
Esta constituída por todas aquelas institucións publicas e privadas dedicadas á

explotación, vixilancia e coidado dos coutos fluviais.

.. APROVEITAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS
Desenvolven esta actividade as empresas que se dedican á selección, recollida e

conservación das plantas medicinais e aromáticas para unha venda posterior.

.. PRODUCIÓN DE MEL, POLE E DERIVADOS
Entran a formar parte desta actividade as empresas propietarias de colmeas en

terreos forestais que se centran na obtención de mel e derivados sen procesar.

.. APROVEITAMENTO DE FROITOS
Englóbana aquelas empresas dedicadas á selección e recollida de froitos en terre-

os arborados.

.. APROVEITAMENTO DE RESINA
Englóbana aquelas empresas que se dedican á extracción da resina no monte.

.. SILVOPASCICULTURA
Esta actividade engloba os propietarios de terreos forestais orientados cara á pro-

dución gandeira exclusiva ou mixta.

.. CONSERVACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS
Nesta actividade entran as empresas e institucións tanto públicas como privadas

que se dedican ao coidado, supervisión e vixilancia deste tipo de lugares.

.. APROVEITAMENTO DE SOTOBOSQUE
Englóbana aquelas empresas que se dedican á extracción de produtos do monte

procedentes do piso baixo.

Esta relación de actividades elaborouse tras analizar o conxunto do sector.
Suxeriuse unha hipótese de partida que a medida que se avanzaba neste nivel confirmou-
se ou desmentiuse. Pouco a pouco fóronse introducindo cambios ata chegar á relación defi-
nitiva que aquí se expón. A hipótese de partida introduciuse como pregunta nas entrevis-
tas a expertos, e estes fixeron as suxestións oportunas; en función diso e das fontes docu-
mentais realizáronse as modificacións.

A continuación presentamos no estudo unha serie de actividades detectadas liga-
das ao sector moi estreitamente por ter relación directa co monte, pero que non pertencen
a este por ser intersectoriais, por pertencer a outros sectores. Estas actividades non foron
obxecto de estudo.

ACTIVIDADES RELACIONADAS
¬ Distribución de produtos (sementes, praguicidas).
¬ Creación e mantemento de infraestruturas (áreas recreativas, vías de saca, pistas,

devasas, puntos de auga).
¬ Produción enerxética (hidráulica, eólica...).
¬ Consultoras de enxeñería.
¬ Investigación e desenvolvemento.
¬ Extracción mineral.
¬ Produción de carbón vexetal.
¬ Aproveitamento do esparto.

Análise, Prospectiva e Propostas Formativas no Sector Forestal en España

42



O aproveitamento do esparto si se considera unha actividade forestal, pero non foi
obxecto de estudo dado que actualmente está en fase de recesión ou desaparición como
produción forestal non madeirable, entrando a formar parte da artesanía local de antigas
zonas altamente produtivas en Castela-A Mancha e a Comunidade de Murcia principal-
mente.

4.3.
ÁMBITO OCUPACIONAL

Partimos para o desenvolvemento do estudo da clasificación nacional de ocupacións
CNO-94. Realizouse unha primeira selección, de todas aquelas que pertencen ou poden
pertencer ao sector.
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Da seguinte relación de ocupacións establecéronse uns criterios de selección para
chegar ás que finalmente se ían estudar.



En resumo, as ocupacións que se tiveron en conta foron as seguintes, detectadas
por actividades.

.. APROVEITAMENTO MADEIREIRO
- Motoserrista.
- Condutor operador de colleitadora forestal.
- Condutor operador de autocargador e skidder.
- Xerente de explotación.

.. SILVICULTURA
- Aplicador de praguicida.
- Traballador forestal.

.. PRODUCIÓN DE PLANTA
- Xerente de viveiro.
- Viveirista.

.. CULTIVO E APROVEITAMENTO DE COGOMELOS E FUNGOS
- Produtor de cogomelos e fungos.
- Recolledor de cogomelos e fungos.

.. APROVEITAMENTO DE CORTIZA
- Corticeiro.
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.. DEFENSA CONTRA INCENDIOS
- Peón extinción incendios forestais.
- Emisorista.
- Vixilante en punto fixo.
- Condutor de vehículo motobomba.

.. CAZA 
- Garda de campo de caza.
- Peón de caza.
- Xerente de caza.

.. PESCA FLUVIAL
- Vixilante xurado de pesca.
- Peón de pesca.

.. APROVEITAMENTO DE PLANTAS MEDICINAIS E AROMÁTICAS
- Recolledor de plantas medicinais e aromáticas.

.. PRODUCIÓN DE MEL,  POLE E DERIVADOS
- Apicultor.

.. APROVEITAMENTO DE FROITOS
- Recolledor de froitos.

.. APROVEITAMENTO DE RESINA
- Resineiro.

.. SILVOPASCICULTURA
- Traballador forestal.

.. CONSERVACIÓN DE ESPAZOS NATURAIS
- Vixilante de parques naturais.

Para chegar á obtención definitiva das ocupacións tamén se suxeriu na entrevista
de expertos unha pregunta sobre este tema, facilitóuselles unha listaxe da que fixeron as
suxestións oportunas que se recolleron e leváronnos á relación anterior.
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