Revista do Cluster da Madeira de Galicia

Sumario

2

3

1.

Editorial

5

2.

Entrevista: Creus e Carrasco

6

3.

Reportaxe: madeira e aforro enerxético

8

4.

Artigo clusters

5.

Miradas sobre a industria da madeira:

10

Patxi Mangado

12

6.

Reportaxe Francisco Leiro

14

7.

Nova edición de Meeting Point Lignum

16

8.

Novas CMA

18

9.

O recuncho do asociado: Moblegal

20

10. Reflexións do asociado: Maderas Besteiro

21

11. Axudas e subvencións

22

12. Feiras

24

Edita: Cluster da Madeira de Galicia
Santiago de Compostela, decembro 2013

Revista Albura

Revista Albura

Editorial

4

5

Novos horizontes, novas ilusións
Alfredo Rodríguez, Presidente do CMA
e competitivos é un valor en alza, no marco das estratexias europeas, constituíndo un
potencial que a Unión Europea prevé favorecer na súa estratexia de actuación económica para o período 2014/2020, para acelerar a innovación e a competitividade
empresarial por esta vía. Deste xeito, hoxe mais que nunca, formar parte do CMA
significa un valor engadido para as nosas empresas coas vistas postas en Europa.
Debemos aproveitar este escenario favorable para cooperar entre as nosas empresas, coa finalidade de consolidar a internacionalización das empresas que forman
parte do CMA. Este debe ser o principal obxectivo para as empresas do CMA.
Dende a dirección do CMA estamos a traballar en accións que representen un valor
engadido para as nosas empresas así como nunha liña de achegar as empresas aos
precriptores. Deste xeito, no próximo mes de xaneiro desenvolveremos, no marco
de Lignum Facile, a terceira edición de Meeting Point Lignum, na que contaremos
con prestixiososos profesionais como Patxi Mangado ou Celestino García Braña.
Ademais, comezaremos unha liña de colaboración coas Oficinas de Rehabilitación
Galegas, sabedores que o futuro da construción pasa por esta disciplina. Nesta
liña, estamos a traballar xa na segunda edición das Xornadas de Rehabilitación en
Madeira, tralo éxito de asistencia obtido na pasada edición.

Rematamos un ano especialmente complicado para as empresas que forman parte
do Cluster da Madeira de Galicia. Un ano cheo de obstáculos e no que tivemos
que facer fronte ás adversidades que presentou a crise do sector que, se cabe, se
acentuou máis nos últimos meses. Pero unha vez máis, amosamos a nosa capacidade para superar situacións límites e continuar cunha loita decidida por continuar
loitando polas empresas galegas, por xerar emprego na comunidade.
Pechamos un ano difícil pero afrontando o 2014 co optimismo que sempre nos
caracterizou dende as nosas orixes, valéndonos do coñecemento e a experiencia con
miras a abrir novos mercados. Debemos servirnos do foro do CMA para compartir
sinerxias, intercambiar ideas e colaboracións que aporten valor aos nosos proxectos.
Agora máis que nunca debemos valernos da forza competitiva que representa formar
parte dunha entidade como CMA, respaldada decididamente pola Xunta de Galicia.
O goberno galego, defensor do papel que xogan os clústers na economía global,
destaca que a organización das empresas arredor de clústers innovadores, dinámicos
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Temos en marcha múltiples proxectos e actividades que darán visibilidade ao traballo que desenvolvemos nas nosas empresas, pero para acadar resultados satisfactorios, necesitamos a colaboración de todos. O CMA está ao voso servizo. As
portas están abertas aos socios e a novos socios para participar activamente nel.
Neste sentido, estamos a abrir a entidade a novos colaboradores co obxectivo de
ter outras visións e experiencias que axuden a ampliar os nosos coñecementos.
Quero aproveitar este espazo para reiterar, dende a Dirección do CMA, o enorme
esforzo que estades a facer para continuar adiante, como unha aposta decidida por
continuar xerando emprego e riqueza en Galicia. Valoramos tanto todo este esforzo
que reafirma o noso sentimento de orgullo de formar parte desta institución. Estou
convencido que superaremos a actual situación de crise, porque contamos con
empresas proactivas que sempre amosaron a súa enteireza en situacións adversas.
Agora que poñemos fin a este complicado ano e voltando a vista atrás, non teño dúbida
de que o fixemos entregando o máximo esforzo e dedicación. Desexo que recibamos
o ano 2014 coa ilusión, esperanza e ambición que caracterizou sempre as empresas
que formamos parte do CMA. Estou convencido que con unión, cooperación e novas
metas conseguiremos facer fronte a esta crise que nos tocou vivir.
Aproveito este espazo para desexarvos a toda a familia que forma parte do Cluster
unhas felices festas e un ano cheo de éxitos e boas novas profesionais e personais.
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“O feito de renovar incorpora o valor do tempo,
do que xa pasou e do que terá que vir”
Entrevista a Creus e Carrasco

O estudio de Arquitectura Creus e Carrasco obtivo o maior recoñecemento nos derradeiros Premios de Arquitectura que outorga cada ano a
Fundación Juana de Vega, pola rehabilitación dunha vivenda familiar en
Redonda. O Premio, que celebra este ano a súa década de vida, suliñou
“a continua mellora das solucións empregadas para crear vivendas unifamiliares, o que reflicte o esforzo dos arquitectos por ofrecer solucións
de deseño moderno, adaptadas á realidade de cada caso, pero tamén á
evolución das pautas sociais que fan que os promotores das casas conecten a miúdo coas novas tendencias da arquitectura galega”.
Juan Creus e Covadonga Carrasco explicánnos en que consistiu a intervención na obra premiada así como os retos para o futuro.

Como se plantexa a intervención da vivenda familiar de
Redonda?
Dende o principio quixemos manter aquela vivenda que, dende a parte
alta da finca, ao carón do camiño, reivindicaba a identidade do lugar
mediante unha linguaxe popular que non renunciaba a ter expresión
propia a través da ornamentación dos seus ocos, dos remates de cuberta e os detalles dos esquinais. Esa idea, transgresora, que transmitía a
propia ruína, a quixemos trasladar á obra facendo explícita a necesaria
supervivencia da arquitectura no tempo. Quixemos construír unha casa
deliberadamente antiga e nova á vez. Que os seus espazos tiveran unha
dobre memoria. As intervencións, dende as máis pequenas, abrindo ocos
que conectan transversalmente os exteriores a un e outro lado da vivenda, ás máis significativas, como a nova galería de mármore que se
introduce no volume existente, ou a escaleira, greta sinuosa, pretenden
remover a historia da casa cara unha nova permanencia.

“

A madeira é un material con
moitas posibilidades co que
hai que seguir investigando

Cales foron os principais obstáculos que tiveron que
afrontar nesta reforma?
O mantemento das estruturas existentes supuxo ter un coidado especial no tratamento dos elementos que estaban ao carón da casa, como
o camiño de acceso a unha cota máis alta, os muros de contención e
de fachada, ou mesmo o xeito de adaptarse á configuración dun xardín
en pendente. O feito de incorporar algo para propoñer outra cousa
sempre é un reto, máis todos eles pasaron a formar parte da obra, servindo de apoio aos novos elementos. Esta casa non se pode entender
sen esta forma de trabar xeitos distintos de construír e tampouco sen a
presenza dos patios e a transición que se produce entre os seus bordes
e os espazos adxacentes, tanto exteriores como interiores.
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Como se introduciou a madeira nesta intervención?

A madeira formaba parte da arquitectura da ruína, con mostras no
que quedaba das súas carpintarías exteriores, na estrutura e nos pavimentos. Non queriamos perder ese vínculo coa casa e coa paisaxe
na que está. É un dos materiais cos que sempre nos interesa traballar
e ademais coñeciamos aos carpinteiros locais e sabiamos do seu bo facer.
Aínda que quixemos que a intervención principal fose un volume de mármore que dese forma á nova galería, tanto nos pavimentos, as portas e o
mobiliario, utilizamos a madeira de carballo cun acabado natural moi cálido. Nas carpintarías exteriores da fachada tradicional, utilizamos o cedro,
tamén na súa cor, definindo en cada oco un bloque que colle todo espesor
do muro de pedra, coa folla dun só vidro ao exterior e dúas contras ata o
chan no pano interior. Son pezas que teñen o seu propio espazo na casa,
nas que un se introduce para estar, mirar e asomarse.

Que cre que aporta este material fronte a outros en obras
de rehabilitación?
Para nós, a madeira forma parte dun xeito de traballar que, aínda
que estea mecanizado ou tratado cos medios máis tecnolóxicos, non
deixa de ter vínculos directos coa tradición e coa nosa cultura. Lembra as casas nas que medramos e nas que representaba como poucos
un material versátil, fora nunha estrutura, ventá, mesa ou varanda.
Por iso segue sendo moi recomendable en rehabilitación, como material que pon de acordo a todos os demais, novos e existentes.

O futuro da construción pasa pola rehabilitación?

Rehabilitar é un bo xeito de construír. Nunha época na que comezamos a entender que o que chamamos estado de benestar non consistía na creación dun espazo artificial sen historia e cheo de burbullas,
o feito de renovar incorpora o valor do tempo, do que xa pasou e
do que terá que vir. A xente estase a dar conta disto e toda a boa
construción que xa temos, terase que poñer a andar. Non é que rehabilitar sexa o último que nos quede, seguimos defendendo que a
arquitectura é a creación dun lugar mellor, froito da necesidade que
demanda novos usos. E iso pode supoñer novos lugares, novas arquitecturas. Mais hoxe podemos afirmar que a liña que reservaba o baleiro como espazo exclusivo para o crecemento e a estratexia, cada
vez se achega máis ao que xa está construído.

“

Cómpre que a industria da madeira
realice un seguimiento das obras acabadas, posto que a madeira é un
material que sempre se pode
volver a tratar e recuperar

”

En que liñas deberían colaborar a industria da madeira e
os arquitectos?
En mellorar a calidade da construción en madeira, investigando no
seu rendemento, sobre todo no referente á estabilidade no tempo,
á deformación e resistencia dos seus acabados. Nós traballamos dun
xeito intuitivo, case artesanal, coa madeira, mais ás veces non probamos outros porque precisamos dun asesoramento técnico que se
comprometa cos resultados. Ademais da formación profesional dos
operarios, é necesario que a industria, polo seu propio interese, realice un seguimento das obras acabadas, pois a madeira é un material
que sempre se pode volver a tratar e recuperar. Neste sentido, para
os arquitectos é un material con moitas posibilidades co que hai que
seguir investigando, sobre todo, nos protocolos para a súa colocación
no exterior e tamén na súa relación con outros materiais, principalmente aqueles dos que depende para a súa colocación.
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A madeira como método pasivo
para o aforro enerxético en edificios
José A. Orosa e Álvaro Baaliña
Departamento de Enerxía e Propulsión Marina
Universidade da Coruña

Nos últimos anos, o consumo enerxético en edificios foi investigado
nos seus múltiples aspectos, non existindo a día de hoxe, un método
que defina a liña de actuación a seguir para executar modificacións
en ditas construcións que reduzan significativamente as súas necesidades enerxéticas.
Nesta liña, diversos proxectos europeos encabezados pola Axencia
Internacional da Enerxía (IEA) buscaron, en base ao estudo dos métodos pasivos, a solución para unha redución inmediata do consumo.
Certos métodos pasivos para o acondicionamento de ambientes interiores comezan, a día de hoxe, a ser comprendidos. Tal é o caso
do efecto higroscópico dos materiais permeables. Para profundizar
na súa comprensión, iniciáronse nos últimos anos diversos proxectos
europeos sobre o modelado higrotérmico de edificios.
Este artigo pretende asomar algún dos resultados obtidos polo grupo
de investigación en Enerxía e Propulsión Marina da UDC, centrados no
estudo de ambientes interiores. En particular, os obtidos a partir da
monitorización de ambientes interiores de oficinas dunha mesma entidade bancaria dunha cidade galega. Esta configuración de partida,
permitiunos asegurar as mesmas características construtivas en todos
os edificios, excepto no que a recubrimento das paredes interiores se
refire, e as mesmas condicións meteorolóxicas.
Baixo estas premisas, púdose determinar o efecto específico dos recubrimentos sobre os ambientes interiores cos que interactúan, en
base aos fenómenos de transferencia de materia e enerxía que se
producen, sobre todo, en períodos de desocupación.
Gracias ao procedemento definido, e unha vez realizado a mostraxe
das principais variables termodinámicas implicadas, foi posible clasificar os diversos materiais de acordo co seu verdadeiro comportamento en permeable, semi-permeable e impermeable. Desta maneira, podemos atopar recubrimentos plásticos como un claro exemplo
de material impermeable, usualmente escollido pola súa facilidade
de limpeza e manteñemento. Noutro extremo, atopamos o xeso e a
madeira que, a pesar de ser tratada superficialmente, co transcurso
do tempo puideron actuar como elemento receptor e liberador de
humidade ao ambiente. Ditos resultados foron claramente coincidentes co comportamento agardado dos mesmos, polo que permitiu validar esta metodoloxía para o estudo de ambientes interiores.

e viceversa. En consecuencia, a percepción do confort térmico local,
asociado non só á temperatura senón tamén á humidade relativa do
ambiente, mellorou enormemente cando o ambiente está controlado
por materiais permeables. Dende outro punto de vista, podería dicirse que cómpre un menor consumo de enerxía para levar os ambientes
cara as mesmas condicións de confort.
O estudo amosou unha especial actividade dos mesmos durante as
primeiras horas de desocupación do recinto, mantendo ambientes
interiores diferentes ata o momento de apertura das oficinas. A pesar
de considerarse relativamente curto o período de tempo durante
o cal a humidade acumulada nos elementos construtivos, e incluso
no mobiliario das propias oficinas, actúa sobre o ambiente interior,
os resultados amosaron unha clara diferencia na evolución de ditos
ambientes no momento de apertura, como función do recubrimento
interior empregado, amosando así as grandes ventaxas do emprego
da madeira como recubrimento interior.

Gracias á determinación do efecto real destes materiais permeables, foi
posible xerar propostas de modificación da actual normativa 13790 sobre
o cálculo do consumo enerxético en edificios coa esperanza de que este
efecto dos materiais permeables e, en especial a madeira, sexa claramente
recoñecido en futuras propostas de optimización enerxética de edificios.
Como futuros traballos a realizar neste campo, cómpre destacar a
determinación das propiedades reais dos elementos construtivos,
unha vez ubicados no seu emprazamento final. Ditas características
son, en gran medida, distantes dos valores obtidos en laboratorio.
Para finalizar, é especialmente relevante remarcar que estes resultados xurdiron da transferencia de coñecemento entre empresa e
universidade, así como da colaboración entre investigadores especialistas nesta temática, a través das actividades promovidas e desenvolvidas pola Axencia Internacional da Enerxía.

Unha vez validado o procedemento a seguir, realizáronse estudos horarios para caracterizar en que momento, o efecto dos recubrimentos é máis relevante. Ditos resultados amosan como os recubrimentos
permeables, tales como a madeira, exercen o efecto de acumulador
higroscópico e permiten a transferencia de humidade dende o aire
interior cara a estrutura do propio edificio cando ésta é moi elevada
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A Xunta salienta a excelencia
dos clusters galegos como chave
da innovación e a internacionalización de Galicia
O Cluster da Madeira de Galicia recibe o recoñecemento de
Excelencia da Comisión Europea

O Conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, salientou a excelencia dos clusters galegos como chave de crecemento en innovación
e exportacións que está a experimentar Galicia. Estas declaracións realizounas durante a entrega dos Premios Clusters Excelentes que concede
a Comisión Europea. Nesta liña, resaltou o permanente compromiso da
Xunta de Galicia coa cooperación entre empresas e, neste sentido,
avanzou que estase a punto de resolver o programa de axudas de
4,2 millóns de euros aos clusters da comunidade.

O Conselleiro de Economía e Industira salientou a excelencia do s Clusters galegos

O recoñecemento de Excelencia obtido polo Cluster da Madeira de Galicia que outorga a Comisión Europea supón un
acicate para esa colaboración público privada e a excelencia
é a principal virtude competitiva que busca o CMA.
O Cluster da Madeira de Galicia recibiu a Bronze Label da man
de Francisco Conde e de representantes da Unión Europea.

Coas miras postas en Europa

O principal obxectivo co que se atopan na actualidade os clusters é o
de impulsar avances cara a excelencia da xestión, de acordo coas directrices europeas. A organización das empresas arredor de clusters innovadores, dinámicos e competitivos é un valor en alza a nivel global,
no marco das estratexias europeas; constitúe un potencial que a Unión
Europea prevé favorecer na súa estratexia de actuación económica
para o período 2014/2020, para acelerar a innovación e a competitividade empresarial por esta vía. Neste contexto está a traballar o CMA.
A Xunta de Galicia destaca como claves no futuro dos clusters galegos
a busca de competitividade a través da excelencia e a innovación a
través da cooperación; e a busca de cooperación para consolidar a
internacionalización da economía galega.

Entrega dos Premios Clusters Excelentes

Neste sentido, saliéntase o papel dos clusters tendendo pontes entre o
ámbito público e privado na I+D+i, e o seu apoio á cooperación entre
empresas no eido das exportacións, como amosan iniciativas xa iniciadas.

Acto de entrega dos premios

Revista Albura
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Miradas sobre a industria da madeira

“Unha crise como ésta sempre afecta, sobre
todo, a principios que se derrumban”
O pasado mes de setembro, o Cluster da Madeira de Galicia homenaxeou a Piscina Acor (Oleiros) con motivo do Día Mundial da Construción Sostible. Esta obra, de Patxi Mangado, destaca pola súa perfecta
integración co entorno e pola súa decidida aposta pola madeira. O
seu autor ofrécenos unha entrevista para darnos a súa visión sobre
o presente e o futuro da arquitectura, así como as posibilidades que
ofrece a madeira como material construtivo.

ENTREVISTA A PATXI MANGADO

Como definiría a actual situación que está a atravesar a arquitectura?
É unha situación extrema. Por un lado, de gran intensidade, de ánimo positivo (existen moitas propostas atractivas), pero tamén dunha
certa desilusión pola deriva da antiarquitectura que está a adoptar a
sociedade e o mercado manipulador que exerce o poder supremo. En
todo caso, quédome con esa intensidade que, a fin de contas, é o que
será máis produtivo no futuro.
A un estudio do prestixio e percorrido do seu, aféctalle tamén a crise?
Por suposto. Os proxectos, se é que os teñes, complícanse moito máis.
Todo é máis custoso, máis innecesariamente difícil. Por outra banda,
temos que estar viaxando continuamente e iso, fai que teñas menos
tempo para facer e desfrutar da arquitectura. Non poder desfrutala é
o peor. Unha crise como ésta sempre afecta. Ademais de económica é,
sobre todo, anímica e afecta a principios que se derrumban.
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Como valora a madeira como material da construción? Adquire
maior peso cando falamos de rehabilitación?
A madeira é, sinxelamente, un material extraordinario. Para mí, un
dos meus favoritos. O ten todo. Beleza, durabilidade, riqueza en matices, cualidades sensoriais e texturais de gran valor. Por algo é un
dos materiais “eternos” na historia da arquitectura e a construción.
Implica, ademais, un respecto ao medio. En fin, trátase dun deses
materiais naturais que, a pesar da súa atemporalidade, seguen ofrecéndote increíbles sorpresas, que seguen abertos á interacción co
proceso creativo do proxecto, para descubrir que continúan sendo
profundamente fructíferos e contemporáneos. E isto é válido tanto
na construción nova como na rehabilitación.
Cre que a sociedade ten aínda certos recelos ao uso da madeira?
Quizais en España pero non no resto de Europa. E tamén está cambiando en España. O que ocorre é que aquí aínda temos anquilosado
ese sentimento dos vagos que pensan que deben estar a mantela
continuamente e, ao final, para eles, mantela é barnizala. Que barbaridade! Co bonita que é a madeira xa gris co paso do tempo! Pero
en fin, si está cambiando esta imaxe.
En que dirección deberían traballar conxuntamente arquitectos e
empresas da madeira para obter resultados positivos?
Éste non é un caso especial. En xeral, no mundo da madeira como en
calquer outro, debería existir unha gran interacción entre os arqui-

“

A madeira é un dos materiais
“eternos” na historia da
arquitectura e a construción.
Para min, un dos meus favoritos

”

tectos e os departamentos técnicos e de investigación das industrias.
Na Fundación Arquitectura e Sociedade temos un programa chamado
Arquitectura e Industria que busca esta interacción. No caso que nos
ocupa en relación coa madeira, é a empresa galega Losán a que fai
posible, coa súa xenerosidade, este achegamento, organizando, por
exemplo, xornadas técnicas de alto nivel con arquitectos españoles.
A última destas reunións celebrouse o pasado 19 de novembro de Madrid e nela participaron, ademais dos técnicos das citadas empresas,
relatores de recoñecemento mundial.
A alguén coa súa traxectoria, quédalle aínda algo por facer profesionalmente?
Quédame todo. Comecei onte e cada novo proxecto é o primeiro.

Por onde cre que pasa o futuro desta disciplina?
Por ter máis conciencia respecto aos problemas aos que de verdade
debe enfrontarse a arquitectura.
A rehabilitación é a salvación para o sector no presente? Estamos
preparados para elo?

“

O futuro da arquitectura pasa por ter
máis conciencia dos problemas aos
que de verdade debe enfrontarse a
arquitectura

Coidar o xa realizado, melloralo, reelabóralo, transformalo é algo
de gran sentido. Ten toda a lóxica do mundo e, nesta actividade, por
suposto que se pode amosar a boa arquitectura. Os períodos de gran
desenvolvemento alternan, afortunadamente, con outros máis tranquilos que nos deberían facer pensar máis sobre o que temos preto.
Dalgunha maneira, repensar e arranxar a cidade e o entono no que
vivimos non só é atractivo en termos de actividade económica, que
seguro que o é, senón tamén en termos de aprendizaxe, de reflexión.
Algo sempre san.
Museo Arqueolóxico de Álava

Pavillón de España na Expo Zaragoza 2008

”
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Reportaxe Francisco Leiro
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A madeira
convertida
en obra de arte
O escultor Francisco Leiro fai da madeira a súa seña de
identidade e consigue, a través deste material, sorprender,
irritar, interesar, entusiasmar e apaixonar a partes iguais
O escultor galego Francisco Leiro , fillo de canteiro, iniciouse na escultura de maneira autodidacta, influído pola imaxinería popular galega.
Formouse no traballo da pedra e asistiu a clases de debuxo e modelado.
Durante os anos 70 formou parte do grupo Foga e acentuouse na escultura
de influencia surrealista. A comezos dos anos 80 participou nas colectivas
Atlántica, que aglutinou a unha xeración emerxente de artistas.
A obra deste autor está considerada dende os anos 80 como unha das máis
representativas da escultura española. O seu estilo, inconfundible, atravesou diferentes etapas. Obedecendo a unha figuración expresionista,
mantén como referentes fundamentais a escultura tradicional galega de
taller de madeira e as formas arcaicas da escultura. A súa obra sorprende,
irrita, interesa, entusiasma e apaixona a partes iguais.

A madeira presenta múltiples posibilidades plásticas

Francisco Leiro emprega como material principal nas súas obras a madeira como material que admite facilmente distorsións compositivas e que
presenta unha calidade especialmente expresiva. Ademais, Leiro destaca
pola investigación realizada ás cualidades expresivas do contraste de
materiais (madeira policromada, vinilo, poliéster).
Os troncos de carballos e castaños de Galicia son os materiais cos
que se expresa. O resultado é unha galería de figuras humanas de
forte debuxo, formas alteradas e movemento esaxerado. Conecta
enxeñosamente color e forma.
Traballa a materia a machadazos, a coiteladas, a dentelladas para
ofrecer a súa peculiar visión tráxica ou irónica da vida. As súas obras son
figuras rotundas, poderosas e monumentais realizadas en madeira dunha
forma tosca, ruda, onde se aprecian as texturas que conservan a pegada
dos machadazos. Trátase de figuras realizadas en madeira que nos amosan
a súa peculiar visión tráxica e á vez irónica da vida.
Tal e como afirma o propio autor, ao realizar figuras inacabadas pretende
deixar un espazo libre ao espectador. Que termine de ver a obra e rematala. Leiro converteu as súas xigantescas esculturas de madeira e ferro nun
dos iconos máis recoñecibles da arte galega en todo o mundo.
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Meeting Point Lignum
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Quentando motores para
a III edición de Meeting Point Lignum
Cara unha construción sostible,
é o lema sobre o que versarán
as ponencias deste ano

Xa está todo preparado para que comece a terceira edición de
Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación en Madeira.
A cita terá lugar os próximos 29 e 30 de xaneiro a través do portal
www.meetingpointlignum-.com, creado expresamente para esta acción. Tras as últimas novidades presentadas sobre certificación enerxética, o tema sobre o que xirarán as exposicións deste ano é “cara unha
construción sostible”.
Contamos cun programa de auténtico luxo: Patxi Mangado, Celestino
García Braña y BMJ Arquitectos amosarán a súa experiencia no uso
construtivo con madeira e os que o desexen, poderán formular as súas
preguntas en directo a través dun chat habilitado expresamente.

O CMA promove actividades co colectivo de arquitectos
O CMA, consciente da importancia da cooperación entre prescriptores e
industria, está a promover unha serie de actividades en colaboración co
colectivo de arquitectos. Mostra disto, son as visitas guiadas a empresas
asociadas que farán os responsables das oficinas de rehabilitación de Galicia, os encontros be to be entre arquitectos e empresarios, as xornadas
de rehabilitación que seguirán a estela das do pasado ano ou as accións
de promoción da madeira como material para a construción. Nunha época como a actual, é fundamental que todos os axentes implicados no
proceso construtivo traballemos da man cara unha mesma dirección.

Con máis de 4.000 visitas na última edición, esta cita estase consolidando pouco a pouco servindo de ponte entre a industria da madeira e
prescriptores. Agardámosvos!

Celestino García Braña

Patxi Mangado

BMJ Arquitectos
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O CMA organizou un taller
para mellorar as capacidades
financieiras das pemes galegas
Este taller, organizado en colaboración coa Escola de Negocios Novacaixagalicia, contou con prestixiosos profesionais do sector financiero
como Fernando Martínez Valdueza e Manuel Somoza de la Fuente, socios de Somoza, Valdueza e Asociados Consultores.
Dende o CMA, consciente dos obstáculos aos que teñen que facer fronte
as empresas na actualidade, puxo en marcha este taller coa finalidade
de diagnosticar o estado das compañías dende os estados financieiros e,
a partir de aí, deseñar a estratexia máis axeitada e coherente dende o
punto de vista de garantir a continuidade do negocio.
O programa estruturouse en sesión formativa e traballos individuais coa
finalidade de que cada empresa traballase de modo individual cun tutor para poder aplicar os coñecementos e as ferramentas facilitadas á
situación real da súa empresa.
Homenaxe no Día Mundial da Construción Sostible

O CMA homenaxeou a Piscina Acor
(Oleiros), de Patxi Mangado, con motivo
do Día Mundial da Construción Sostible

Taller organizado polo CMA en colaboración coa Escola de Negocios Novacaixagalicia

O CMA recoñeceu as características
sostibles desta obra así como a súa
perfecta integración co entorno

A campaña “Dende sempre, contigo”
pon o seu broche de ouro coa imaxe de
decembro

O Cluster da Madeira de Galicia homenaxeou a Piscina Acor (Oleiros), obra
de Patxi Mangado, con motivo da celebración do Día Mundial da Construción
Sostible, pola súa perfecta integración co entorno e pola súa aposta decidida pola madeira. A elección da madeira e o granito é unha homenaxe á
situación na que se ubica, xogando cos contrastes de madeira e zinc para
comprobar os cambios de tonalidades co paso do tempo.

A campaña “Dende sempre, contigo” que iniciou o pasado mes de xaneiro
o CMA en colaboración co arquitecto e fotógrafo, Roi Alonso, chegou a súa
etapa final coa imaxe do mes de decembro. Doce fotografías en
total que reflectiron como a madeira está presente en todas as
situacións da nosa vida cotidiá. A campaña pretendeu promocionar este material dende diferentes perspectivas, e familiarizar á
sociedade das súas vantaxes fronte a outros materiais.

Trátase do segundo ano consecutivo no que o CMA celebra esta efeméride. Na pasada edición recoñecéronse as características sostibles de A
Vaquería, obra de López Cotelo.

Dende o CMA, estase a traballar para preparar unha exposición
itinerante con estas imaxes e, continuar así, difundindo os valores da madeira.

O CMA abre as súas portas ao colectivo de
prescriptores para traballar conxuntamente
SEIS TAG, plataforma formada por arquitectos, deseñadores e enxeñeiros para o desenvolvemento e innovación de produtos innovadores
únese ao Cluster da Madeira de Galicia, supoñendo a apertura da entidade a novos axentes de interese. Esta incorporación supón un importante paso adiante no camiño de compartir sinerxias con sectores
profesionais que se complementan.
SEISTAG adícase ao desenvolvemento de produtos dos sectores da madeira, vídrio, metal, pedra, plásticos e dervados demandados polos profesionais máis esixentes. Podedes coñecelos máis a través da súa páxina
web: www.seistag.com
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O recuncho do asociado

Moblegal participa
no ambicioso proxecto Kitchen In,
un novo concepto de cociñas

Reflexións do asociado

A importancia
da evolución constante da madeira

Trátase dunha tenda viva que pon ao servizo
dos consumidores un mundo cheo de experiencias sensoriais

A actual crise económica que azota a nosa economía e a da maioría
dos países desenvolvidos do mundo dende o ano 2008, provocou, entre
outras cousas, unha importante caída da demanda interna. Ante esta
situación, as empresas tiveron que buscar alternativas, tanto no seu
negocio como ao mercado no que viñan operando nos últimos anos. A
internacionalización das empresas preséntase como unha importante
alternativa para dar saída á capacidade produtiva das mesmas e, así,
manter un nivel adecuado de facturación.

Prestixiosas marcas do sector
como Electrolux ou Silestone únense a este proxecto
que pretende revolucionar a forma de amosar as cociñas
Moblegal participa no ambicioso proxecto Kitchen In, que arrinca con
dúas tendas, unha en Pontevedra (Avda. Andurique, 2, Poio) e outra en
Torrens, Valencia (Avenida do País Valenciano, 180, Centro Comercial Las
Américas, Local L1 – 7), sendo o seu obxectivo iniciar en breve a expansión por outros puntos da xeografía nacional. Kitchen In revoluciona o
concepto de tenda que se tiña ata o momento. Trátase dunha tenda viva
na que todos os que se acheguen poderán vivir as excelencias que ofrece
unha cociña a través de todos os sentidos.

Pero tamén, a incorporación ou o desenvolvemento para a noso mercado, de novos produtos que poidan convertise en substitutivos ou complementarios doutros considerados como tradicionais na satisfacción
de determinadas demandas. Neste caso, ábrese un interesante campo
de desenvolvemento na aplicación da madeira como elemento construtivo, ante as novas tendencias no sector da construción como son
a eficiencia enerxética, a ecoloxía ou o confort, tal e como sucede no
norte e centro de Europa.

Trátase dunha aposta decidida pola innovación e o valor diferencial aos
clientes. Conscientes da época que estamos a vivir, así como da importancia, cada vez maior, que ten o coidado das emocións e os sentidos,
Kitchen In ofrece un servizo diferente ao coñecido ata agora. Reinventar
o concepto de tenda, crear un espazo vivo onde o consumidor non só vai a
comprar unha cociña senón que tamén “vívea” a través dun taller ou unha
actividade é o principal obxectivo de Kitchen In. Trátase de vivir a cociña
cos sete sentidos; vista, oído, olfato, tacto, gusto, creatividade e intuición.

O emprego da madeira serrada ou laminada está ampliamente extendido dentro do deseño e a construción estrutural en madeira. Son produtos sobradamente coñecidos por calquer profesional e, incluso, polo
particular. Saben que responden a determinadas expectativas e que
forman parte do canal de distribución habitual, polo que non atoparán
dificultades para o seu subministro.
Sen embargo, os produtos de madeira para uso estrutural atópanse nunha
evolución constante e os fabricantes non se detiveron na madeira laminada, senón que se desenvolveron novos produtos que actualmente son
referencia en Europa e cada un sempre un paso máis alá que o anterior.

Nas tendas Kitchen In ponse a disposición dos seus visitantes un estudo de cociña, onde se realizan proxectos de amoblamento de cociñas chave en man coas
mellores marcas do mercado: Moblegal, Electrolux e Silestone. Ademais, poderase desfrutar de cociña en vivo, convertíndose en escenario perfecto para
aprender e pasar un rato agradable. E tamén Kitchen In é un proxecto para a
colaboración entre profesionais, onde deseñadores, arquitectos e interioristas
teñen a posiblidade de crear proxectos en colaboración.

Así, a madeira microlaminada (LVL), evolución da madeira laminada, os
paneis de madeira contralimanda (CLT), evolución dos taboleiros contrachapados ou as I-Joist, viguetas compostas con alma de OSB e ás de LVL, ao
máis puro estilo dos perfís laminados metálicos, son un exemplo do que se
podería denominar como madeira estrutural tecnolóxica.

As portas de Kitchen In están abertas para todos os que desexen coñecer as
posibilidades reais que ofrece unha cociña. Este proxecto conta cun equipo
profesional capaz de materializar a cociña que cada persoa ten en mente.

Dende Madeiras Besteiro estamos a apostar pola súa incorporación ao catálogo dos máis tradicionais que forman parte das solucións estruturais que se
están a executar en Europa dende hai tempo e que son frotio da investigación e da aplicación de novas tecnoloxías ao mundo da madeira.

Moblegal continúa deste xeito coa súa aposta decidida pola innovación,
deseño, acabados perfectos e, sobre todo, por un trato diferencial e
personalizado ao cliente.

Cremos que o “recente” marco normativo que introduxo o Código Técnico no noso país, unido ás crecentes e necesarias sensibilidades en relación coa eficiencia enerxética e a bioconstrución, as cales son xa unha
realidade, poden representar o punto de despegue ideal para todos os
produtos tecnolóxicos en clave da madeira… non só a nivel estrutural,
senón a todos os niveis.

Mario Carballo Lama
Xerente de Madeiras Besteiro
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Illamentos de altas prestacións de fibra de madeira, carpintarías exteriores de máxima eficiencia enerxética, materiais de baixa pegada de
carbono, taboleiros estruturais… poden ser outros dos produtos de madeira que foron desenvolvidos a raíz da investigación tecnolóxica e que
deben estar dispoñibles no mercado nacional… e nós o creímos así.
E é que a madeira está chamada a ser a guía e patrón en moitos dos
campos de referencia no futuro. Cando a crise nos trouxo a manida
frase “hai que reinventarse”, a madeira respondeu dicindo “eh! Eu
sempre estiven aquí, utilizádeme!”.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IIG158. INTERNACIONAL: PRIMEIRA
IMPLANTACIÓN PROMOCIONAL CONXUNTA NO EXTERIOR - Plan Primex (2014)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Este programa está dirixido a empresas galegas que acaden un
acordo de cooperación entre elas para aunar esforzos, compartir custos e, se é o caso, estratexia e marca para establecerse por primeira vez en novos mercados internacionais para o
lanzamento de produtos ou servizos galegos en novos países.
Así mesmo, coa mesma finalidade de cooperación, para a introdución en novos mercados
internacionais, apoiaranse as accións que realicen os organismos intermedios beneficiarios
para os seus asociados que participen no proxecto baixo as regras de funcionamento que
establezan co organismo intermedio beneficiario.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
a) As agrupacións de polo menos tres empresas (sociedades mercantís, cooperativas ou outras sociedades con persoalidade xurídica propia e obxecto empresarial,
e que teñan á data da solicitude e durante todo o prazo de execución do proxecto algún empregado por conta allea en Galicia) -non vinculadas previamente entre si e
con domicilio ou algún centro de actividade radicado en Galicia-, que se comprometan a crear unha sociedade de promoción comercial dos seus produtos no país de destino, entendendo como tal unha sociedade con personalidade xurídica propia ou
calquera tipo de agrupación empresarial admitida en dereito no país de destino.
b) Os consorcios domiciliados en Galicia e con personalidade xurídica independente (con
unha antigüedade máxima de 5 anos anteriores ao 1 de xaneiro de 2014) formados polo
menos por tres empresas galegas -non vinculadas previamente entre si e con domicilio ou
algún centro de actividade radicado en Galicia-, que se comprometan a crear unha filial no
estranxeiro para a promoción comercial dos seus produtos no país de destino.
c) Organismos intermedios, que se comprometan a poñer en marcha un centro de promoción en destino sempre que o obxectivo sexa a exposición e/ou promoción comercial dos
produtos ou servizos das empresas asociadas. Por organismos intermedios enténdese: as
asociacións empresariais, consellos reguladores, clústers empresariais (con personalidade
xurídica propia, sen ánimo de lucro e domiciliados en Galicia), que representen un colectivo de empresas -con domicilio social ou algún centro de actividade en Galicia- e os centros
tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica domiciliados en Galicia e que
estean inscritos con anterioridade ao 31/12/2013 no Rexistro establecido para o efecto.
As agrupacións destes organismos intermedios non vinculados previamente entre si, poderán
ser beneficiarios sempre que acaden un acordo formal para a realización deste tipo de accións
e nomeen un/unha deles/as representante legal perante o Igape para a solicitude da axuda.
CONTÍA DAS AXUDAS: Contía da axuda: 45% de subvención sobre os gastos subvencionables, con incremento do 5% por cada empresa galega/organismo intermedio participante na
agrupación ou consorcio a maiores do número mínimo requirido de 3 empresas galegas ou 1
organismo intermedio, ata un máximo de 70% de subvención.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de
2014 e rematará o 3 de marzo de 2014.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG166 - CONTRATACIÓN DE XESTORES IGAPEX DE INTERNACIONALIZACIÓN (2014)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Facilitar ás empresas galegas a prospección e acceso a novos
mercados poñendo ao seu alcance axudas para a contratación de profesionais especialistas
en internacionalización empresarial, conseguindo, ao mesmo tempo, a formación de especialistas en comercio exterior e a súa incorporación ao mercado laboral.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
a) As sociedades mercantís ou outras sociedades con obxecto empresarial (en diante, empresas), sexan ou non pemes, que teñan o seu domicilio social na Comunidade Autónoma de
Galicia, incluídas as empresas con obxecto social destinado á prestación de servizos técnicos,
comerciais ou loxísticos, que teñan un proxecto de internacionalización da propia empresa
solicitante e que dispoñan dun DIAGNÓSTICO POSITIVO do potencial de internacionalización
da empresa realizado a través de programas do Igape. No caso de non dispoñer deste diagnóstico deberá solicitalo ao Igape ao mesmo tempo que presente a solicitude de axuda.

Axudas e subvencións

Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG195 – TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS
MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE

ORGANISMO: CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA.
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

CONTÍA DAS AXUDAS: A contía da axuda para os contratos laborais que se formalicen -a
tempo completo ou parcial, cumprindo os requisitos destas bases, será do 75% do salario
bruto anual (Poderase incrementar a porcentaxe da subvención se se cumpren algúns dos
requisitos específicos que aparecen nas bases).

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán acollerse aquelas empresas debedoras do Igape
e titulares de operacións de préstamo que foran concedidas ao abeiro de calquera das
seguintes normativas:

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: BONOS DE INNOVACIÓN (IN851B)

O límite máximo de axuda é de 15.000 se o centro de traballo de destino do xestor está en
Galicia; e de 25.000 se o centro de traballo se atopa no estranxeiro.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día 2 de xaneiro de
2014 e rematará o 3 de febreiro de 2014.

Resolución do 24 de marzo de 2003 pola que se establece un programa de préstamos para
financiar proxectos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 25 de abril de 2005 pola que se establece un programa de préstamos para financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica en la Comunidade Autónoma de Galicia.

FINALIDADE/OBXECTIVO: O obxectivo das axudas reguladas nestas bases é incentivar a
participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da
concesión de bonos para o financiamento da contratación de empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega de Innovación e adheridas como axentes intermedios ao Programa,
para a preparación das súas propostas.
Entre os programas internacionais para os cales se poderán solicitar estas axudas cabe destacar FP7, CIP, bilaterais, multilaterais, EEA Grants, Eurostars e outras iniciativas ao amparo
dos artigos 169 e 171 do Tratado CE, así como os novos programas a partir do ano 2014 como
Horizon 2020. Os programas nacionais de I+D+i a que vai destinado este programa deberán ser
proxectos de tipo colaborativo e estar orientados ao tecido empresarial.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG100 – PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL

Resolución do 12 de decembro de 2007 pola que se establece un programa de préstamos
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos
do Banco Europeo de Investimentos (BEI).

FINALIDADE/OBXECTIVO: A creación dun novo establecemento, a ampliación dun establecemento existente, a diversificación da produción dun establecemento en novos produtos adicionais ou un cambio esencial no proceso xeral de produción dun establecemento
existente, que supoñan un investimento subvencionable igual ou superior a 200.000 euros.

Resolución do 16 de marzo de 2009 pola que se establece un programa de préstamos para
financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do
Banco Europeo de Investimento (BEI).

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís existentes ou en constitución que
cumpran os seguintes requisitos:

Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se aproba o Programa de préstamos do Igape
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos
del Banco Europeo de Investimentos (BEI).

CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda que se vai conceder asume a forma de incentivo directo a
fondo perdido, que consiste na entrega dunha cantidade calculada como unha porcentaxe
da base incentivable aprobada que non terá que devolverse. A intensidade da axuda será do
100 % do custo do servizo considerado incentivable segundo a táboa I (que está nas bases
da convocatoria)

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS

PRAZO LÍMITE: Inicialmente a vixencia do Programa bonos de innovación está prevista
ata o 31 de decembro de 2015, salvo que antes se produza o suposto de esgotamento de
crédito previsto.

a) Que realicen unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto
de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Que desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencionables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable.
c) Que acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios
ou mediante financiamento externo. Para estes efectos, o Igape poderá esixir nas resolucións
de concesión un determinado nivel de fondos propios que deberá acreditar o beneficiario.
Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se aproba o Programa de préstamos do Igape
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos
del Banco Europeo de Investimentos (BEI).
CONTÍA DAS AXUDAS: Co límite máximo do 50% de intensidade de axuda sobre os
conceptos subvencionables, a porcentaxe da axuda resultará da aplicación da seguinte
fórmula: 5 + (50 x (puntos por baremación proxecto/200) + (puntos pola contratación
de persoas de colectivos con dificultades de acceso ao emprego) + (Puntos subvención
adicional polígono industrial)
Non obstante, establécese un importe máximo de axuda, por empresa e proxecto, de
2.000.000 euros
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de abril de 2014.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: I G101 – SERVIZOS AVANZADOS INTENSIVOS EN EMPREGO
FINALIDADE/OBXECTIVO: Liña de axuda para proxectos de servizos avanzados intensivos
en emprego, dirixida a actividades terciarias destinadas ao consumo por terceiros ou unidades produtivas da mesma empresa ou grupo empresarial e que deberán caracterizarse
polos altos requirimentos de capital humano e tecnolóxico.

FINALIDADE/OBXECTIVO: Prestación de avais para apoiar plans de viabilidade, accións
que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, apoio e promoción de novas empresas ou ampliación das existentes.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, segundo a definición do anexo I do Regulamento
(CE) nº 800/2008. Estas pemes deberán ser galegas ou ter centro de traballo en Galicia,
onde deberán desenvolver as actividades de preparación da proposta nacional ou internacional para a cal soliciten o bono de innovación. Ademais, tamén deberán levar a cabo
en Galicia, de forma maioritaria, as que teñan asignadas no plan de traballo do proxecto
nacional ou internacional cuxa solicitude se prepara co bono solicitado.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.
CONTÍA DAS AXUDAS: A duración dos avais será de 5 anos para casos de reconversión e
reestruturación de empresas, e de 7 anos para os supostos de creación ou ampliación de
empresas. A comisión anual do aval non será superior ao 1% do importe do mesmo.
  
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación expresa.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
FINALIDADE/OBXECTIVO: Garantías e axudas a fondo perdido.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos, pretendan acometer un
plan de reestruturación que asegure a súa viabilidade futura.
CONTÍA DAS AXUDAS: Para axudas de salvamento, se conceden garantías sobre préstamos a
C/P para financiar os gastos de funcionamento da empresa ata a presentación dun plan de reestruturación ou de liquidación. Para axudas de reestruturación se conceden garantías de como
máximo o 70% sobre préstamos ou créditos, subvencións a fondo perdido dos gastos financeiros
de préstamos a L/P destinados á reestruturación de pasivos ou á ampliación de capital.
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís existentes ou en constitución que
cumpran os seguintes requisitos:
a) Que realicen unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto
de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
b) Que desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvencionables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable.

b) Os organismos intermedios:
- Asociacións empresariais, consellos reguladores e clústers empresariais (con personalidade xurídica propia e sen ánimo de lucro) que representen a un colectivo de empresas galegas, que estean domiciliados en Galicia e que teñan un proxecto de internacionalización
dirixido ás empresas definidas no apartado a) do artigo 4.1.

c) Que acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta de calquera
tipo de apoio público de polo menos un 25% do seu importe, sexa mediante recursos propios ou
mediante financiamento externo. Para estes efectos, o Igape poderá esixir nas resolucións de concesión un determinado nivel de fondos propios que deberá acreditar o beneficiario.

- Centros de tecnoloxía e centros de apoio á innovación tecnolóxica (con personalidade
xurídica propia), inscritos con anterioridade ao 31/12/2013 no Rexistro establecido para o
efecto, que estean domiciliados en Galicia e que teñan como proxecto iniciar ou consolidar
a súa internacionalización.

CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda resultante calcularase como unha porcentaxe sobre o salario bruto do persoal que se contrate ou ben sobre o investimento subvencionable, entre
un 15% e un 50% da base subvencionable resultante. A porcentaxe da axuda resultará da
aplicación da seguinte fórmula e baremo:

2.- En todos os casos, os beneficiarios deberán estar ao día das súas obrigas coa Facenda
Pública, coa Comunidade Autónoma de Galicia e coa Seguridade Social e non ser considerados empresas en crise no sentido das directrices comunitarias, cumprir os requisitos
establecidos no artigo 10 da Lei 9/2007, de subvencións de Galicia, e cumprir as obrigas do
artigo 11 da citada Lei de subvencións.

Resolución do 26 de abril de 2002 polo que se establece un programa de préstamos para
financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia.
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Porcentaxe da axuda = 15 + (35 x (Puntos baremación proxecto/30)) + (Puntos pola contratación de persoas de colectivos con dificultades de acceso ao emprego).
Non obstante, establécese un importe máximo de axuda, por empresa e proxecto, de
2.000.000 euros.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes comezará o día seguinte ao da
publicación desta resolución no Diario Oficial de Galicia e rematará o 30 de abril de 2014.
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Feiras

Feiras

IMM COLOGNE 2014

IBER COCINA Y BAÑO

BAUTEC 2014
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SEMANA INTERN. DE LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN EFICIENTE

Datas: Do 13-01-2014 ao 19-01-2014

Datas: Do 23-01-2014 ao 26-01-2014

Datas: Do 18-02-2014 ao 21-02-2014

Datas: Do 07-05-2014 ao 10-05-2014

Feira anual internacional do moble

Feira profesional do moble de cociña, baño e electrodomésticos

Feira Internacional da construción

Lugar: Koelnmesse-Colonia, Alemania

Lugar: Feira de Zaragoza, Zaragoza

Lugar: Berlín, Alemania

Solucións e materiais para a eficiencia, sustentabilidade, confort, medio ambiente, aforro enerxético e benestar do cidadán

Máis información: www.imm-cologne.com

Máis información: www.feriazaragoza.es

Máis información: www.bautec.com

DOOR FAIR TURKEY

ZOW BAD SALZUFLEN

INTERZUM GUANGZHOU 2014

Lugar: Madrid, España
Máis información: www.ifema.es/sicre_01/

ICFF, NEW YORK

Datas: Do 16-01-2014 ao 19-01-2014

Datas: Do 10-02-2014 ao 13-02-2014

Datas: Do 28-03-2014 ao 01-04-2014

Datas: Do 17-05-2014 ao 20-05-2014

Feira internacional de portas

Feira de Suministros para a fabricación de mobles e deseño de interior

Feira anual de maquinaria, produc ión de mobles e deseño de interiores

Feira Internacional de mobiliario contemporáneo

Lugar: Estambul Expo Center, Turquía

Lugar: Bad Salzuflen, Alemania

Lugar: Guangzhou, China

Lugar: New York, EE.UU

Máis información: www.doorfair.com

Máis información: www.ZOW.de

Máis información: www.interzum-guangzhou.com

Máis información: www.icff.com

INTERIORS UK 2014

FERIA HABITAT VALENCIA

MOSBUILD 2014

SEMANA VERDE DE GALICIA

Datas: Do 19-01-2014 ao 22-01-2014

Datas: Do 11-02-2014 ao 14-02-2014

Datas: Do 01-04-2014 ao 04-04-2014

Datas: Do 12-06-2014 ao 15-06-2014

Feira anual do sector de decoración de interiores

Feira de interiorismo, arquitectura e decoración. En concurrencia con esta
feira, tamén se celebrará: Cevisama 2014 e Fimma-Maderalia 2014

Feira internacional de construcción e interiores

Feira Internacional Multisectorial

Lugar: Moscú, Rusia

Lugar: Silleda, Galicia

Máis información: www.mosbuild.com

Máis información: www.semanaverde.es

Lugar: Birmingham, Inglaterra
Máis información: www.interiorsuk.com

MAGNA-EXPOSICIÓN MUEBLERA

Lugar: Valencia, España
Máis información: www.feriahabitatvalencia.com

MEBLE POLSKA 2014

SALÓN INT. DEL MUEBLE DE MILÁN

COMPONEXPO

Datas: Do 22-01-2014 ao 25-01-2014

Datas: Do 18-02-2014 ao 21-02-2014

Datas: Do 08-04-2014 ao 13-04-2014

Datas: Do 25-06-2014 ao 26-06-2014

Exposición Internacional de maquinaria e proveedores para as industrias do
moble e a madeira de México.

Feira de mobles, iluminación e deseño de interior

Feira de presentación de novidades e innovacións relacionadas co sector do
moble en xeral: cociña, baño, accesorios, entre outros.

2º Congreso contract para moble, compoñentes e materiais

Lugar: Centro Banamex, Ciudad de México, México.
Máis información: www.magnaexposicion.com.mx
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Lugar: Poznan, Polonia
Máis información: http://meble.mtp.pl/pl/

Lugar: Milán, Italia
Máis información: www.cosmit.it

Lugar: Zaragoza, España
Máis información: www.componexpo.com
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