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Na primavera do 2015 comezou un proceso participativo de revisión do Plan Forestal de 
Galicia (PFG), documento que establecerá o modelo de monte a alcanzar nos próximos  
vinte anos. No mes de decembro de 2015, a primeira parte deste proceso foi concluída coa 
elaboración das Directrices básicas do PFG. O sector pretende que o texto do Plan Forestal 
poida ser presentado a finais do 2016.

Dentro deste marco, a Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (Devesa) e as principais 
asociacións do ámbito forestal organizaron una xornada técnica para analizar a situación 
actual do mercado da madeira  e debater sobre o futuro da produción de madeira no 
monte galego.

A xornada O recurso madeireiro nos montes de Galicia: situación e mercado cele-
brouse en Santiago de Compostela o 27 de novembro de 2015. Contou co apoio de vinte e 
dúas das principais organizacións forestais galegas e nela participaron 151 persoas entre 
silvicultores, xestores de montes veciñais, operadores de madeira, investigadores, indus-
triais da madeira e técnicos forestais.

Por encargo da Plataforma Devesa, o equipo da Asociación Forestal de Galicia responsa-
bilizouse da organización e da secretaría técnica da Xornada na que participaron como 
relatores un grupo de vinte expertos.

A continuación recóllense as principais conclusións e recomendacións emanadas do 
debate.
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O INVENTARIO FORESTAL EN GALICIA

O territorio forestal galego caracterízase por 
cambios de uso frecuentes e pola importancia 
económica da masa forestal. As masas dedica-
das á produción de madeira, concentradas nos 
montes de particulares, cun alto grao de parce-
lación e nos montes veciñais, en grandes unida-
des de explotación, supoñen o 4% da superficie 
arborada dedicada á produción de madeira en 
España e nela prodúcese o 57% da madeira 
cortada no país.

O Inventario Forestal Nacional é unha ferramen-
ta indispensable e integra información funda-
mental para comprender a situación da foresta 
en todas as comunidades autónomas. Sen em-
bargo, o seguimento da evolución do monte nos 
distintos ecosistemas, a planificación forestal e 
da industria galega, así como as novas deman-
das sociais, requiren unha maior intensidade de 
inventario e unha adaptación da metodoloxía 
utilizada.

Na análise do IV Inventario Forestal, realizada en 2009, detectáronse deficiencias e caren-
cias que é preciso corrixir e melloras que é necesario introducir:

}} Deben contabilizarse correctamente as novas masas emerxentes e detectarse 
os cambios máis recentes de especies, asemade parece necesario redefinir os 
estratos representativos das formacións forestais galegas para adaptalas axeita-
damente á realidade do noso monte.

}} Os datos deberán presentarse desagregados, cando menos a escala de distrito 
forestal e considerando as grandes comarcas xeoforestais ou outra división do 
territorio que teña en conta condicións homoxéneas do medio físico (a actual 
presentación de resultados por provincias non atende a razóns deste tipo e, por 
tanto, non achega información relevante para a toma de decisións).

}} O inventario das masas produtoras de madeira debe realizarse cunha frecuencia 
mínima de 5 anos, aplicando novas metodoloxías e tecnoloxías emerxentes que 
reduzan o custo e incorporando indicadores hoxe necesarios como a accesibili-
dade ás masas, as afeccións e restricións ás explotacións existentes, a madeira 
de alto valor e os indicadores da sanidade dos ecosistemas e de xestión forestal 
sostible. Neste senso, sería imprescindible dispoñer dunha aplicación web na 
que se puidera consultar de xeito inequívoco toda a normativa que afecta a unha 
determinada parcela catastral nun intre determinado, para o que habería que 
reunir a información espacial sobre afeccións das diferentes consellerías.

}} Un inventario máis profundo que abranga todo o territorio forestal debe reali-
zarse cada dez anos, incorporando novos indicadores que permitan un mellor 
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coñecemento do monte: produtos non madeireiros, evolución e caracterización 
da propiedade, fixación do CO2 nas distintas formacións, usos dos montes…

}} Requírese unha maior implicación e participación, técnica e económica, das au-
toridades autonómicas e dos axentes do sector na definición e realización dos 
inventarios, así como unha mellora na presentación dos resultados do inventario 
na web.

A PRODUCIÓN DE MADEIRA NO MONTE GALEGO

Dadas as carencias do último inventario que impiden diferenciar as especies de eucalipto 
e tendo en conta a falta de información sobre os cambios acontecidos no monte galego 
desde a última toma de datos en campo, resulta complicado determinar a situación actual 
e o escenario dos próximos anos. Sen embargo, da comparación de inventarios e da análise 
dos datos presentados segundo distritos forestais pódense extraer algunhas conclusións 
relevantes:

Masas de frondosas caducifolias

}} A produción concéntrase nas áreas máis elevadas de Galicia cunha menor pre-
senza nos distritos forestais máis poboados e nos costeiros.

}} Increméntanse as existencias de madeira de carballo, castiñeiro e bidueiro, para 
todas as especies por riba do 35% respecto ao anterior inventario. As existencias 
das masas de frondosas galegas acadan 50 millóns de m3.

}} Apenas se está aproveitando mediante cortas un 15% do crecemento anual das 
masas de frondosas. Isto implica unha moi baixa taxa de aproveitamento e amo-
sa tanto a necesidade de intervención nestas masas, como oportunidades cara 
o futuro.

}} A expansión das frondosas prodúcese por rexeneración natural en zonas de mon-
taña con masas onde se practica unha escasa silvicultura. Isto presenta dificulta-
des específicas de cara á realización dos aproveitamentos forestais que hai que 
ter en conta para avaliar a súa dispoñibilidade.
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}} Non é posible diferenciar datos das novas plantacións de castiñeiro, carballo 
americano ou nogueira dedicadas á produción de madeira de alto valor, inda que 
presentan baixas taxas de corta.

}} A utilización de leñas e de material para biomasa aparece na actualidade como 
un aproveitamento capaz de promover actuacións de mellora silvícola que ache-
guen rendas para os produtores ao mesmo tempo que melloren as condicións dos 
montes para a produción de madeira de alto valor.

}} É preciso mellorar a silvicultura das frondosas, e incorporar a súa madeira como 
materia prima en procesos industriais de alto valor engadido.

Eucaliptais

}} As existencias de madeira das especies do xénero 
Eucalyptus, glóbulus e nitens en conxunto, incre-
mentáronse un 81% desde o anterior inventario, 
principalmente no norte e noroeste de Galicia (dis-
tritos forestais I, II e VI) que concentraban en 2009 
algo máis do 50% do volume total da madeira de 
eucalipto en pé.

}} Cos datos dispoñibles, resulta imposible avaliar o 
ritmo do aumento anual da superficie ocupada polos 
eucaliptos. Sen embargo, segundo os datos achega-
dos polos viveiristas, desde hai algúns anos, do total 
da produción galega de planta de eucalipto o 75% 
das unidades corresponden a E. nitens e soamente o 
25% a E. globulus.

}} Estase aproveitando unha media do 75% do incre-
mento anual en volume das masas de eucalipto o 
que supón un alto grao de intervención neste tipo de 
masas, pero que podería medrar máis mobilizando madeira extramadura normal-
mente en localizacións marxinais ou de difícil acceso.

}} As plantacións de E. globulus están diminuíndo, sendo substituídas por E. nitens, 
especialmente naqueles sitios onde hai risco de ataque de goniptero.

}} As existencias actuais de E. nitens superan os 10,5 millóns de metros cúbicos 
e no horizonte do 2020 pódese estimar que os montes desta especie estarán a 
producir entre 1,5 e 3 millóns de metros cúbicos de madeira.

}} O eucalipto nitens está sendo plantado en cotas altas de comarcas do interior de 
Galicia, ocupando antigos piñeirais e tamén en terreos de matogueira ou antigos 
pasteiros.

}} A taxa media de crecemento do eucalipto glóbulus está nos 18 m3/ha e ano, men-
tres que o eucalipto nitens, menos afectado polo goniptero, ten un crecemento 
medio de 30 m3/ha e ano.
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Piñeirais

A situación dos montes de piñeiro galegos é, en xeral, 
moi preocupante. A caída do prezo da madeira desde o 
ano 2005, a baixada do consumo e os problemas de sa-
nidade nas masas, fan prever unha forte diminución da 
súa presenza no monte privado galego se non se habili-
tan medidas de apoio a estas especies. Necesítase in-
formación actualizada para precisar estas tendencias.

}} As existencias en madeira do piñeiro do país, Pinus 
pinaster, aumentaron entre os dous últimos inven-
tarios 58,4 millóns de m3, cun incremento anual 
do volume (IAV) de 3,5 millóns de m3 anuais, este 
incremento parece máis debido ao avellentamento 
das masas que ao aumento da superficie ocupada. 
De feito, os datos reflicten un aumento do diáme-
tro medio nas masas de piñeiros, coherente coa 
hipótese do seu avellentamento por falta de inter-
vención e cortas. As masas distribúense por toda 
Galicia, exceptuando o norte e o noroeste onde se 
reduciron moito ou practicamente desapareceron.

}} As cifras de repoboacións son moi preocupantes, indican que, desde o ano 2005, 
a superficie plantada de piñeiro do país foise reducindo fortemente Recórrese á 
rexeneración natural nas áreas extensas de piñeiral existentes nos montes ve-
ciñais. As cortas da madeira decreceron e a evolución do piñeiro do país parece 
que camiña en paralelo ao declive do sector da serra e da baixada de prezos da 
madeira de piñeiro.

}} As existencias en madeira do piñeiro insigne, Pinus radiata, aumentaron forte-
mente cun 80% de incremento entre os dous últimos inventarios, debido ás re-
poboacións feitas nas comarcas interiores de Lugo que acumulan mais do 70% 
das masas desta especie en Galicia. Os montes deste piñeiro amosan unhas 
existencias de 15,3 millóns de m3 cun IAV de 1,6 millóns de m3.

}} As cortas de madeira do piñeiro radiata están moi por debaixo do seu crece-
mento. As masas que entran en corta final non se están rexenerando con piñeiro 
radiata; todo apunta a unha caída da superficie e das existencias desta especie.

}} As existencias de piñeiro silvestre, Pinus sylvestris, aumentaron nun 34% entre 
os dous últimos inventarios, acadando 5,1 millóns de m3, mentres que o IAV si-
túase en 0,34 millóns de m3 por ano. Pero o incremento de existencias parece 
ser debido ao crecemento das masas de idades intermedias e non ao aumento 
da superficie ocupada. As masas concéntranse en montes veciñais das áreas de 
montaña de Lugo e Ourense e as cortas son moi escasas, cunha débil incidencia 
no mercado da madeira galega que podería dinamizarse por aplicación de segun-
das claras nos montes en xestión pública.
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O MERCADO NO SUR DE EUROPA

Madeira de coníferas

O sector forestal no sur de Europa está cambiando; a 
madeira de piñeiro que tradicionalmente era a materia 
prima principal da industria dos países do sur está a 
atravesar un período moi convulso, sufrindo un proceso 
de desvalorización paralelo á diminución xeral do peso 
específico do sector da serra. A madeira nórdica cons-
titúe unha dura competencia.

}} En Aquitania (primeira rexión produtora de 
madeira de piñeiro no sur de Europa), perdu-
ra o impacto do vendaval Klaus do 2009 que 
tombou nunha noite 40 millóns de m3 de ma-
deira. As existencias de piñeiro diminuíron 
fortemente e na actualidade existen fortes 
tensións entre oferta e demanda da madeira, 
nun escenario alcista de prezos no que a industria de taboleiro encontra algunhas 
dificultades de abastecemento.

}} No conxunto de Francia, pecharon o 20% dos serradoiros. A demanda de madeira 
de taboleiro, que sufriu unha forte caída de consumo durante a crise, permanece 
estable, sen visos de recuperación a medio prazo.

}} En España e en Galicia o consumo de pi-
ñeiro descendeu ao igual que os prezos. A 
industria da serra e do taboleiro acusou for-
temente a crise do sector da construción que 
aínda perdura. A caída de prezos en Galicia, 
desde o ano 2005, acada o 40% na madeira 
de serra e o 18% na madeira para taboleiro 
a euros constantes.

}} No País Vasco as cortas de piñeiro radiata 
diminuíron e os prezos baixaron. Os custos 
de explotación son moi altos.

}} A pesares da incidencia dos incendios fores-
tais e da praga do nematodo, en Portugal a 
industria de serra e taboleiro resiste e au-
mentan as importacións de madeira de pi-
ñeiro.

}}  Nos montes de coníferas de Europa hai unha 
clara tendencia á diminución das quendas de produción; espérase un forte incre-
mento na demanda de madeira para biomasa e obsérvase cada vez máis unha 
converxencia dos prezos da madeira para distintos destinos.

Fonte: estimación feita a partir 
de datos proporcionados pola 

Asociación Forestal de Galicia, 
Confemadera Galicia, Consellería 

do Medio Rural, Asociación de 
Empresas de Servizos Forestais de 

Galicia e ENCE.

Fonte: estimación feita a partir 
de datos proporcionados pola 

Asociación Forestal de Galicia e a 
Consellería do Medio Rural.

Servizos forestais da CMR

Comunidades de M.V.M.C.

Propietarios montes 
de particulares

180,5

40

7,6 

Destino industrial da madeira en Galicia (m3 c.c.)

Vendas de madeira en Galicia:  
facturación 2014 (millóns de euros)

Biomasa leñas

Industria da pasta para papel

Industria do taboleiro

2.355.000

1.680.000

1.395.000

775.000

Industria da serra e chapa
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}} O sector da madeira en Europa e no resto do mundo encamíñase a unha reestru-
turación que leva a unha extinción progresiva das actividades tradicionais e ao 
xurdimento dunha nova economía do monte, da madeira e dos servizos, ligada a 
un amplo sector agora chamado da “bioeconomía”.

}} A industria da madeira do sur manifesta un certo retraso respecto ás do centro 
e norte europeo nos novos sectores como a bioenerxía, os produtos de enxeña-
ría da madeira (EWP), química verde e nos servizos ambientais. A mobilización 
da madeira do bosque privado é un imperativo estratéxico que require medidas 
rápidas e fortes (fiscalidade axeitada, incentivos para reagrupar os propietarios, 
innovacións legais, etc.).

Madeira de eucalipto para pasta de papel

A produción de madeira de eucalipto ten unha gran importancia en Portugal e en España e 
domina o mercado en Galicia. Máis do 51% do volume das cortas en Galicia son de euca-
lipto e o 65% desa madeira ten como destino a industria de pasta para papel de ámbolos 
dous países. Por iso, o futuro do monte galego está moi condicionado pola evolución desta 
industria e do consumo de derivados de papel fabricados a partir de madeiras de fibra curta.

}} Durante o período 2013-2019 prevese un incremento mundial de produción de 
15 millóns de toneladas de todo tipo de pastas de celulosa (9%). O crecemento 
global esperado para a pasta kraft de fibra curta branqueada é de 9 millóns de 
toneladas (15%).

}} Os países da Europa occidental e China son os mercados obxectivos da pasta 
de eucalipto e Brasil, Indonesia, Chile, Portugal e, proximamente, Uruguai, son 
os competidores de referencia. O custo da madeira de eucalipto en Galicia é na 
actualidade lixeiramente superior ao de Portugal e entre un 70 e 100% superior 
ao custo en Chile, Indonesia ou Brasil.

}} O crecemento, e por tanto a produción por hectárea de madeira, de E. nitens é 
superior á de E. globulus. Sen embargo, se temos en conta as características 
técnicas de cada unha das madeiras, E. globulus produce un 14% máis de pasta 
de celulosa por hectárea que E. nitens.

Evolución do prezo de 
madeira de piñeiro para serra 
en Galicia

Euros constantes do ano 2005.

Fonte: Asociación Forestal de Galicia.
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}} Para producir unha tonelada de pasta de celulosa con madeira de E. nitens ne-
cesítanse 0,8 m3 máis que se a madeira é de E. globulus. A madeira de E. nitens 
para a fabricación de pasta presenta condicións inferiores á de glóbulus, tanto no 
rendemento do proceso industrial como na súa apreciación polo mercado.

}} Considerando no seu conxunto a cadea da pasta para papel, o aumento da com-
petitividade do sector galego pasa por mellorar a produción de eucalipto glóbulus 
e por incrementar a capacidade de transformación industrial.

}} A mellora xenética de E. globulus, baseada en obxectivos finalistas de aumentar 
a resistencia a pragas e enfermidades e de incrementar a produción por hectá-
rea, así como de mellorar a densidade básica e o rendemento bruto en cocción da 
súa madeira, son as liñas estratéxicas a desenvolver con urxencia para mellorar 
a nosa posición competitiva.

O MERCADO GALEGO DA MADEIRA

O 96% da produción de madeira galega ten a súa orixe en montes privados e os ingresos 
percibidos polos produtores espállanse por case todos os concellos de Galicia. A atención 
institucional ao produtor de madeira debe ser un dos eixos estratéxicos da política forestal 
galega, xa que a mobilización de madeira fai viable a xestión dun territorio de 1.500.000 ha 
da nosa superficie forestal e asegura a prevención de incendios forestais.

A mellora do mercado da madeira ten que centrarse nos seguintes aspectos:

}} A Administración, autonómica e local, debe facer un esforzo para racionalizar e 
simplificar as normativas que afectan á xestión forestal e aos aproveitamentos 
de madeira que encarecen os traballos e diminúen os ingresos dos produtores; 
doutra maneira o produtor desilusiónase e abandona o monte. É preciso resaltar 
as diferentes limitacións que afectan ás cortas (Rede Natura 2000, ríos, patri-
monio, infraestruturas…) e a complexidade dos múltiples permisos necesarios. 
É necesario crear unha aplicación informática ao servizo dos propietarios que 
facilite información das afeccións concretas de cada parcela forestal, ou ben que 

Evolución do prezo de 
madeira de piñeiro para 

taboleiro en Galicia

Euros constantes do ano 2005.

Fonte: Asociación Forestal de Galicia.
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a Administración, a requirimento dos propietarios forestais, emita certificados de 
afección das parcelas.

}} Lonxe de poñer en perigo a industria tradicional da madeira, o sector da biomasa 
en Galicia, baseado na utilización sostible de madeira de coníferas, pode con-
tribuír á recuperación dos piñeirais, dando saída a produtos leñosos que hoxe 
sofren unha forte caída da demanda.

}} A procura e promoción de saídas industriais ao progresivo incremento de pro-
dución de madeira de E. nitens debe centrar a atención das autoridades compe-
tentes. Nesa dirección é preciso analizar a experiencia previa doutros países e 
formular a posibilidade de novas plantas industriais e a apertura de mercados 
no exterior.

}} A exportación de madeira debe ser considerada como unha alternativa viable e 
positiva para diversificar os mercados. Necesítanse operadores locais que abran 
mercados ás madeiras galegas en países da contorna cunha demanda emerxen-
te. Os portos existentes en Galicia teñen boas condicións e constitúen unha for-
taleza esencial.

}} O aumento da capacidade industrial de transformación das plantas de eucalipto 
ou a instalación de novas plantas, deben ser alternativas a estudar en Galicia.

}} Eucalyptus globulus aparece como a especie a privilexiar no mercado da pasta 
pola súa calidade e rendemento industrial fronte a E. nitens. Nesta liña, necesíta-
se manter unha actuación clara da Administración para loitar contra o goniptero, 
asegurando unha produción axeitada do parasitoide Anaphes nitens. A conten-
ción da praga do goniptero é fundamental para reverter a tendencia dos produto-
res a substituír o eucalipto glóbulus polo nitens nas zonas costeiras.

}} O prezo da madeira de piñeiro no mercado non diferenza a madeira libre de nós 
que está a aparecer no mercado, contribuíndo ao desánimo dos produtores que 
incorreron en gastos silvícolas elevados para producir madeira de alto valor, en 
particular para a industria da serra e da chapa.

Evolución do prezo de 
madeira de eucalipto globulus 
para pasta en Galicia

Euros constantes do ano 2005.

Fonte: Asociación Forestal de Galicia.
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}} Pola negativa incidencia no mercado da madeira de piñeiro, as restricións ás cor-
tas de madeira na zona demarcada de afectación do nematodo deben revisarse 
e informar con claridade aos propietarios afectados polas medidas sanitarias.

}} A demanda real de madeira de frondosas por parte da industria da carpintería, do 
moble e da construción debe avaliarse con urxencia a fin de prever a superficie de 
montes dedicados á produción de madeira de alto valor. Nesa mesma liña parece 
necesario coñecer a posibilidade actual de produción destes recursos no monte 
galego, afianzar e potenciar a industria existente e promover o desenvolvemento 
de novos produtos derivados da madeira.

}} A I+D+i en novos produtos e procesos vai ser fundamental para garantir a com-
petitividade do sector forestal galego e, do mesmo xeito, acadar unha axeitada 
rendibilidade económica da produción sostible de madeira nos montes galegos.

REFLEXIÓN FINAL

En todas as mesas de traballo unha demanda 
apareceu de forma sistemática: a estatística 
forestal e a información sobre o mercado 
da madeira en Galicia son moi deficien-
tes e deben ser melloradas e reforzadas, 
dedicando medios humanos e recursos 
suficientes para sostelas no tempo. Por 
iso, algunhas das incógnitas que se formula-
ron ao comezo desta xornada técnica non pui-
deron ser despexadas. É preciso subliñar que 
falta información clave para definir o modelo 
de monte no Plan Forestal de Galicia e, polo 
tanto, xurdirán moitas dúbidas na súa formu-
lación. A título de exemplo, o balance xeral da 
oferta e demanda de madeira en Galicia non 
é posible estimalo na actualidade, xa que non 
se coñece o consumo real de madeira, en bru-
to e transformada, procedente de importación 
ou do transvasamento doutras comunidades 
autónomas.

A pesar destas dificultades, os relatorios e as conclusións da Xornada, froito do traballo 
desinteresado e do esforzo de análise de moitos dos expertos que participaron, constitúen 
unha interesante achega que sen dúbida contribuirá a definir e facilitar o traballo de elabo-
ración do Plan Forestal de Galicia.

Santiago de Compostela, 14 de decembro de 2015



ORGANIZACIÓNS E INSTITUCIÓNS PARTICIPANTES NA XORNADA

Asociación de Empresarios de la 1ª Transformación de la Madera de Lugo
Asociación de Empresas de Servizos Forestais de Galicia (SERFOGA)
Asociación de Produtores de Madeira da Comarca de Ferrol (PROMAFE)
Asociación de Produtores de Madeira das Somozas (PROMASO)
Asociación de Produtores de Madeira de Betanzos (PROMABE)
Asociación de Produtores de Madeira de Viveiro (PROMAVI)
Asociación de Viveiros Forestais de Galicia (VIFOGA)
Asociación Fomento Forestal
Asociación Forestal de Cantabria (ASFORCAN)
Asociación Forestal de Galicia (AFG)
Asociación Frouma
Asociación Nacional de Empresas Forestales (ASEMFO Galicia)
Asociación Profesional de Silvicultores de Galicia (SILVANUS)
Asociación Sectorial Forestal Galega (ASEFOGA)
Associação Florestal de Portugal (FORESTIS)
Centro de Investigacións Forestais de Lourizán 
Confederación de Empresas de la Madera de Galicia (CONFEMADERA GALICIA)
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)
Dirección Xeral de Ordenación e Produción Forestal. Consellería do Medio Rural.
Entidade Galega Solicitante da Certificación Forestal Rexional PEFC
Federación de Produtores de Madeira de Galicia (PROMAGAL)
FSC España (Asociación para promover el uso racional de los productos y servicios del monte)
Mancomunidade de Produtores de Biomasa Forestal Primaria do Sur de Galicia (ENERXIL)
PEFC - Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal
Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA)
Produtores de Madeira de Cedeira (PROMACE)
Selga Xestión Forestal Sostible
Unidade de Xestión Forestal Sostible da Universidade de Santiago de Compostela (USC)
Universidade de Vigo (UVigo)
Xestión Forestal Sostible do Noroeste (XEFOSNOR)

MODERADORES E RELATORES

O inventario forestal
Ramón Reimunde Noreña, Juan Picos Martín e Roberto Vallejo Bombín.
A produción de madeira no monte galego
Jacobo Feijóo Lamas, Ulises Diéguez Aranda e Juan Gabriel Álvarez González.
A produción de madeira e o mercado no sur de Europa
Francisco Fernández de Ana Magán, Gabriel Toval Hernández e Yves Lesgourgues.
O mercado galego da madeira
Alfonso Fernández González, Andrés Vilariño Otero, David Lema Devesa, Manuel Galdo Dopico, Alejandro Oliveros 
García, José Luis Campos Represas, José Otero Gavieiro e Josefa Fernández Fernández.

ELABORACIÓN DAS CONCLUSIÓNS E ORGANIZACIÓN DA XORNADA

A elaboración das conclusións foi realizada polo equipo técnico da Asociación Forestal de Galicia formado por Xosé 
Covelo Míguez, Francisco Dans del Valle, Braulio Molina Martínez e Julio Ruiz Cagigal que expresan o seu agradece-
mento aos relatores e moderadores que revisaron o documento.

A Plataforma Tecnolóxica Forestal Galega (DEVESA) organizou a Xornada, actuando como coordenador Francisco Dans 
del Valle coa colaboración de Cristina Verde Figueiras.


