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A alta dun establecemento
no RESFOR será efectuada
a través da Sede electrónica
da Xunta de Galicia
mediante o formulario
normalizado MR617E.
Para iso :
1.- Accederemos a
https://sede.xunta.gal

2.- Buscaremos o 
procedemento MR617E
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https://sede.xunta.gal/


Sobre a opción de menú “Tramites”,

pode accederse a “Guía de

procedementos e servizos”, desde a

cal poderemos procurar e acceder a

calquera procedemento ou servizo

dispoñible na Sede electrónica da Xunta

de Galicia.

Pode efectuarse a busca polo nome ou

código do procedemento, neste caso

“MR617E”. Premendo sobre a ligazón

correspondente na listaxe de resultados

accederemos ao detalle do

procedemento, desde onde poderemos

entrar á zona de presentación premendo

na ligazón “Tramitar en liña”
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A continuación debemos
identificarnos con calquera
dos seguintes métodos:

 Certificado Dixital 
(representante da persoa 
xurídica, dni electrónico, 
certificado de persoa física)

 Chave365
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Pasos previos
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O primeiro paso será indicar o pais da empresa (España, Portugal)

A continuación o NIF da empresa (No caso de ser unha empresa non española

deberá indicar o NIF-IVE, formado polo dous díxitos do pais mais o NIF, por

exemplo, PT999999999 para Portugal).



Pasos previos
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Indique a actividade principal (CNAE) e os códigos CPA.

No caso de ser un axente a efectos do Regulamento EUTR (Regulamento UE 995/2010)

seleccione no CNAE a escolla “Outros CNAE (aplicable so para axentes EUTR con CNAE

diferente -importadores e outros-)”.



Pasos previos
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Ademais solicitase un código de produtos relacionado co consumo ou produción,

transformación e comercialización dos produtos forestais. O sistema permitirá realizar a procura

mediante o seu código CPA , descrición ou código NC relacionado se procede.



Pasos previos
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En función dos valores dos apartados previos aparecerá premarcada unha sección do
rexistro, que vostede poderá cambiar se non é a que lle corresponde.

División I División II División III

1º. As dedicadas a actividades de
aproveitamento e transformación dos
recursos forestais tanto madeireiros coma
non madeireiros.
2º. As dedicadas á execución da xestión
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 reproducción.
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 actividades no monte
en calquera dos seus vertentes.

Empresas de servizos de enxeñaría,
deseño, consultoría tecnolóxica e
asistencia técnica directamente
relacionados coas industrias e actividades
indicadas na División I.

Entidades ou axentes en materia de
seguridade e calidade industrial, entidades
de acreditación, organismos de control,
laboratorios e outros axentes en materia
de seguridade e calidade industrial
directamente relacionados coas industrias
e actividades indicadas na División I.
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Tralos pasos previos o sistema amosa

o formulario completo, marcando os

datos obrigatorios en vermello e no cal

poden diferenciarse varios bloques:

 Datos Xerais da presentación

 Datos da persoa comunicante

 Representante

 Datos para notificación (teña

en conta que ao seleccionar

persoa ou entidade representante

a notificación será posta a

disposición do comunicante e do

representante).

Cubrir datos
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Datos Xerais da empresa / establecemento:

 Datos da empresa

Cubrir datos
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Datos Xerais da empresa / establecemento:

 Datos do establecemento

(se non ten establecemento

debe indicar os datos do

domicilio social que os pode

copiar)

Cubrir datos
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 Datos para a comprobación de

datos

 Finalmente, se tamén desexa a

inscrición no rexistro industrial de

Galicia debe premer o botón

Neste caso o sistema solicitará a

división na que se desexa inscribir e o

formulario correspondente á

selección.

Cubrir datos

Ejemplo División B

Ejemplo División C
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Tras cubrir o formulario o

sistema solicita axuntala

documentación relacionada

coa presentación.

Anexar documentación
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O derradeiro paso para efectuala presentación é a sinatura da mesma

Asinar a comunicación da alta
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Unha vez presentada, a Sede

electrónica da Xunta pon á súa

disposición a solicitude de alta e

o xustificante que tamén estará

dispoñible na carpeta do

cidadán a través do espazo “A

miña sede”.

Documentación xustificativa da presentación
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Documentación xustificativa da inscrición

Posteriormente asinaraselle un

número de expediente e recibirá o

certificado xustificativo de inscrición

no RESFOR (certificadoResfor.pdf)

que conterá entre outros o número de

RESFOR da súa empresa que será

único, con independencia do número

de establecementos que teña

rexistrados.

Se ten varios establecementos a súa

empresa dispoñerá dun número de

RESFOR e varios números de

establecemento.
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Documentación xustificativa da inscrición

Se, despois de proceder ao alta dun novo establecemento no RESFOR, desexase efectuar

unha modificación de datos rexistrais ou unha comunicación anual deberá acceder a través

do expediente na sede electrónica da Xunta de Galicia dispoñible a través da miña sede ou

directamente a través da ficha do procedemento desde tramitar en liña.

Debe ter en consideración que o expediente pode non estar dispoñible na sede electrónica

de modo inmediato.
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Acceso aos expedientes
Desde A miña Sede pode acceder ao expediente da seu rexistro no RESFOR

As comunicacións anuais de datos que presente terán un número de expediente específico.

Etiqueta de un expediente para unha comunicación: Ano 20XX – Comunicación anual…

Etiqueta de un expediente para un alta de establecemiento RESFOR
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Acceso aos expedientes

Desde o detalle pode acceder ao expediente de un establecemento e

documentación vinculada ao mesmo:
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Acceso aos expedientes

Desde o detalle pode acceder ao expediente en estado “En Subsanación” e

documentación vinculada ao mesmo:
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Acceso aos expedientes

Tamén se pode acceder aos expedientes existentes dun RESFOR dende o mesmo formulario

MR617E. Nos pasos previos o sistema solicitará incorporar o pais e o NIF da entidade, se a

entidade xa se atopa rexistrada non se permitirá dar de alta un novo establecemento e porase

a disposición do usuario os enlaces ao expediente da alta no rexistro RESFOR e aos

expedientes das súas comunicacións anuais.
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Acceso aos expedientes

É importante sinalar que cando se usa a opción de ir ao expediente desde a pagina mostrada

na diapositiva anterior, o usuario debe ter permisos para ver o devandito expediente, é dicir,

estar dentro dos participantes. Senón ten permisos para ver o expediente, deberá pedir o

código de acceso á unidade.
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Accións disponibles no RESFOR 

Ante un expediente RESFOR estarán dispoñibles as seguintes accións:

 Comunicación anual de datos

 Modificación

 Baixa

Tanto desde o menú accións da miña Sede como desde o detalle do expediente están

accesibles determinadas accións que se poden efectuar sobre o mesmo.
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Accións disponibles no RESFOR 
Ante un expediente de una comunicación estarán dispoñibles as seguintes accións:

 Mellora voluntaria da comunicación

 Comunicación anual de datos

 Modificación
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Accións disponibles no RESFOR 

No caso de que o expediente de comunicación se atope “En Subsanación” debido a que

dende o servizo se emitiu un requirimento o sistema permitirá responder ao mesmo

mediante a operación de Emenda ao requirimento.
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Modificación do RESFOR

1
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Modificación do RESFOR

2

3
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Modificación do RESFOR

A acción de modificación porá a disposición as seguintes opcións ao usuario

4



04

Modificación do RESFOR

A opción de Ampliación/redución

permite ao usuario efectuar

modificacións sobre os datos da súa

inscrición no rexistro industrial. En ningún

caso permitirá o troco de división no

rexistro.

Ampliación/redución
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Modificación do RESFOR

A opción de Cambio de titular permite efectuar o cambio de titularidade da entidade. O sistema

solicitará inicialmente o NIF do novo titular para posteriormente solicitar os seus datos.

Cambio de titular
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Modificación do RESFOR

A opción de Traslado do establecemento permite modificar a dirección do establecemento

RESFOR

Traslado de establecemento
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Modificación do RESFOR

A opción de Outras variacións

permite modificar os datos xerais

da empresa e os datos de

contacto do establecemento.

Outras variacións
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Comunicación anual de datos

Para realizar unha comunicación anual de datos debe empregarse a opción de

comunicación anual de datos dende o expediente RESFOR da miña sede o que pode

acceder mediante o formulario de solicitude do MR617E a través da opción tramitar en liña

ou directamente a través da miña sede. O sistema amosará unha pantalla preguntando o

ano do cal se desexa facela comunicación anual de datos. Debe terse en conta que o

sistema unicamente permitirá seleccionar años dos cales non existe comunicación anual por

parte da entidade. Nos primeiro trimestre do ano hai que cursar a comunicación anual de

actividade do exercicio anterior (exemplo: 1ºtrimestre do ano 2019comunicación 2018).

Pasos Previos
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Comunicación anual de datos

Para facilitar a labor de comunicación anual de datos, o sistema carga, se existe, a

información da comunicación efectuada o ano inmediatamente anterior e dá facilidades

para cubrir os datos do bloque de Axentes EUTR segundo os datos incorporados no resto

do formulario.

Cubrir o formulario
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Comunicación anual de datos
Cubrir o formulario

BLOQUE I. Datos 
de actividade 
empresarial

• Táboas empresas 
División I

•Produto empregado (INPUT).

•Produto transformado 
(OUTPUT).

•Produto comercializado 
(OUTPUT vendido).

• Táboa empresas 
División II e III

•Actividade empresarial.

BLOQUE II. Datos 
de emprego

• Para todas as 
empresas

• Diferenciando 
emprego segundo 
CNO e 
homes/mulleres

BLOQUE III. Datos 
de certificados 

medioambientais

• Posibles 
certificados ISO, 
EMAS

• Certificados de 
Cadea de Custodia

• Outros certificados 
(NIMF15…)

As comunicacións anuais solicitan datos de información en tres bloques (en vermello os

campos de obrigado cumprimento), o obxecto destes datos é estatístico e para elo

agregaranse en informes públicos, de xeito tal, que non será posible a deducción, en ningún

caso, de datos individuais a nivel de empresa. Para Axentes EUTR esta comunicación anual

servirá como Declaración Responsable (DR) a efectos do RD 1088/2015 de

comercialización de madeira e produtos de madeira.
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Comunicación anual de datos
Son Axente EUTR?

Calquera empresa que comercialice POR PRIMEIRA VEZ madeira ou produtos de madeira

dentro da Unión e Europea ten a consideración de Axente EUTR. Usualmente en Galicia

terán condición de axente os:

•Rematantes e madeiristas con respecto ás súas compras de madeira en pé, e

•Aquelas empresas que importan madeira e produtos de madeira provenientes de países fóra

da UE.

As empresas coa condición de Axente EUTR deberán ter presente que esta comunicación

anual terá a condición de Declaración responsable en materia de obrigas EUTR e ademais

deberán proverse dun Sistema de Dilixencia Debida (SDD).

Se queres saber máis  https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-

forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/politica-forestal/Madera_Legal_FLEGT_EUTR/sistema/


05

Comunicación anual de datos
Son Axente EUTR?

Axente EUTR

Si es unha empresa de

primeira

transformación que

compra unha partida

de madeira a un

madeirista NON ES

AXENTE.

Si es unha empresa

importadora que

adquires unha partida

de madeira tropical a

unha empresa da UE

que a importou en

orixeNON ES

AXENTE.

Aínda que non sexas

Axente tes que realizar

a comunicación anual.

Axente EUTR NON Axente EUTR

NON Axente EUTR
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Que Axente EUTR son?

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,

distínguense dous subgrupos:

Axente 1.1. Propietario forestal que conta cun certificado de xestión

forestal sustentable.

Axente 1.2. Propietario forestal que non conta cun certificado de

xestión 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, distínguense dous

subgrupos:

Axente 2.1: Rematante ou propietario forestal que conta cun certificado

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 certificado de

cadea de custodia.
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Comunicación anual de datos
Que Axente EUTR son?

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 certificado 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 certificado cun sistema

de cadea de custodia.
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Comunicación anual de datos

Exemplo para empresas da División I. O primeiro bloque de información a subministrar é o

produto empregado (INPUT) poderá seleccionar os produtos por CPA ou código NC (os

códigos NC son para produtos suxeitos a aplicación Regulamento EUTR).

Se unha empresa ten partidas de produto afectadas por Regulamento EUTR, doutras partidas

empregadas non afectadas por Regulamente EUTR, utilice para diferencialas o cadriño

“Axente” que se dispón ao final de cada rexistro. Deste xeito aquelas marcadas como Axente

será de aplicación as obrigas EUTR (SDD) e formará parte da súa DR a efectos do RD

1088/2015.
NOTA: Os rematantes e madeiristas, para as súas compras de madeira en pé, deberán utilizar como produto

empregado “Troncos de madeira…” ou “Leñas” (CPA=22011, 22012 ou 22013 / 22014, correspondendo

NC=4403 / 4401).

Cubrir o formulario. Bloque I. Produtos
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Comunicación anual de datos

Exemplo para empresas da División I. A continuación finalizará este bloque coa información do

produto transformado/rematado (OUTPUT) e o produto comercializado (OUTPUT

comercializado) a diferenza de ambos os dous valores será o estocaxe (stock).

No caso de que a empresa non transforme produto e comercialice o produto do que se proveu

sen transformalo, os códigos de produto (CPA) da táboa produto empregado serán os mesmos

que para o produto rematado e comercializado.

Cubrir o formulario. Bloque I. Produtos
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Comunicación anual de datos

Durante a comunicación anual o sistema ten establecidos por defecto pautas de comportamento en función

dos datos introducidos (táboa produtos empregados; porcentaxe de sistemas de certificación, orixe do

material (fóra da UE, provincias galegas), marcado cadriño “Axente”), de xeito que, no caso de ser Axente

EUTR, guiará á empresa para o tipo de Axente que é.

En calquera caso será a persoa comunicante quen finalmente sinale se é ou non Axente EUTR e que tipo é.

Lembre que unha empresa pode ser Axente 1 e Axente 2, e incluso Axente 3/4, ao mesmo tempo.

Datos de Axente EUTR
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Comunicación anual de datos

As empresas inscritas en RESFOR deberán comunicar o número de persoas empregadas

diferenciando segundo códigos nacionais de ocupación (CNO) e segundo xénero

(homes/mulleres).

Todas as empresas deberán incluír nesta táboa, cando menos un emprego. Tamén as persoas

empresarias autónomas.

Cubrir o formulario. Bloque II. Emprego
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Comunicación anual de datos

As empresas inscritas en RESFOR deberán comunicar os certificados e acreditacións que,

se é o caso, dispoñan, sexa, ISO, EMAS, CdC, NIMF 15...

Cubrir o formulario. Bloque III. Certificados
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Comunicación anual de datos
Unha comunicación anual de datos crea en A miña SEDE un novo expediente. Estes expedientes poden diferenciarse dos da

entidade RESFOR debido a que dispoñen do prefixo “Ano 2018” (por exemplo para a comunicación do 2018) previo ao nome do

procedemento.

Dende a ficha dunha comunicación estará dispoñibles as seguintes accións:

 Comunicación anual de datos

 Modificación

 Mellora voluntaria da comunicación (sempre que o expediente non se atope en subsanación)

 Emenda ao requirimento (sempre e cando o expediente se atope en subsanación)

As dúas primeiras accións non son propias da comunicación anual de datos, pero co fin de guiar ao usuario

amosarán a seguinte pantalla onde se indica ao usuario como debe acceder para realizar unha modificación sobre a entidade

ou unha nova comunicación anual.

Para o caso de que se desexe facer unha mellora voluntaria da comunicación debe premerse dita acción e o

sistema permitirá modificar os datos da mesma. Do mesmo xeito que para responder a un requirimento debe

empregarse a opción emenda ao requirimento permitindo subsanar os defectos requiridos no formulario.


