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Un tempo novo cheo de ilusionantes proxectos
José Manuel Iglesias, presidente do CMD

Editorial
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Amigas e amigos, en primeiro lugar gustaríame compartir con vós a ledicia que 
supón ser presidente do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD), o que 
me permite estar máis preto dos meus compañeiros e coñecer o día a día dos 
valientes empresarios e emprendedores do sector.

Como sabedes, o Cluster deu un paso hacia diante coa incorporación do deseño na 
nosa denominación oficial. Somos unha organización que cremos na renovación e 
en abrir novas canles de comercialización para poder competir nun mercado cada 
vez máis global. A experiencia destes anos serviu para desenvolver novos mercados 
e innovar no desenvolvemento de novos produtos. Todas as empresas do CMD 
compartimos estes valores, sexa cal sexa a actividade que desenvolvemos.

Debemos facer máis énfase no mercado, no deseño de produtos e servizos, sen 
desvincularnos do recurso forestal, recurso que necesita de produtos que resul-
ten atractivos para o mercado para continuar sendo un referente na comunidade.

Nesta nova andaina que comezamos, debemos incrementar a participación dos 
socios na vida Cluster, fomentando a confianza e o coñecemento mutuo, como 
base da cooperación. O bo posicionamento do CMD adquirido tras anos de duro 
traballo, así como a boa imaxe social coa que conta, deben ser aproveitados 
polas empresas, fomentando o sentimento de pertenza e difundindo os efectos 
postivos da madeira para a sostenibilidade.

Cómpre continuar co labor positivo que desempeñamos, dende hai anos, cos 
prescriptores. Dende o CMD queremos axudar a perfeccionar os recursos inter-
nos das empresas para orientalas á comunicación e á difusión do seu coñece-
mento, o que nos achegará a novos prescriptores e contactos.

As relacións óptimas que mantemos coa Administración e o mercado deben ser 
vistas polas nosas empresas como unha fortaleza para o noso traballo. Neste senti-
do, o Cluster leva anos traballando para conseguir a excelencia, recoñecida a nivel 
europeo coa consecución da Gold Label, e por lograr que a industria da madeira 
fora considerada estratéxica pola UE conforme aos preceptos da RIS3. Nesta liña, 
estamos a traballar intensamente nun proxecto que difunda e facilite axudas para a 
implantanción nas empresas do CMD, das premisas da industria 4.0, prioritario tan-
to para a Xunta de Galicia como para a Unión Europea. Neste sentido, tamén dese-
xamos implantar metodoloxías de análise do big data e de intelixencia competitiva.

A cooperación entre as nosas empresas é fundamental para marcar o ritmo 
dos próximos anos. Demostramos que unidas somos máis fortes, que xun-
tas somos máis innovadoras, creativas e competitivas. Debemos establecer 
consorcios de innovación entre o traballo que desenvolven as diferentes em-
presas. Debemos ir da man cara a un futuro prometedor.

As empresas do CMD sentímonos orgullosas do noso territorio, da nosa cul-
tura, de fomentar riqueza e emprego na comunidade; estes valores éticos e 
reputacionais son os que nos diferencian e os que nos levaron ata o lugar 
que ocupamos hoxe. Debemos e queremos seguir traballando  nesta mesma 
liña; debemos continuar traballando xuntos.

Quero aproveitar este espazo para transmitirvos a miña ilusión por representar 
a un grupo de empresas das que me sinto especialmente orgulloso e estou 
convencido que, tras unha época convulsa que atravesamos froito do azote da 
crise, agárdanos unha nova senda chea de boas novas e ilusionantes proxectos. 
Aproveito para desexarvos a todos unha feliz entrada de ano e o maior dos éxitos 
neste novo camiño que comezamos xuntos.
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a oitava edición das 
Xornadas de Arquitectura e Deseño, realizadas en colaboración coa Con-
sellería de Economía, Emprego e Industria, a través do Igape, como con-
firmación da súa aposta decidida polo deseño e o produto final. A cita foi 
inaugurada polo presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, 
quen destacou o importante labor que están a desenvolver as empresas 
da madeira en canto a deseño e xeración de riqueza na comunidade.

 O CMD leva anos facendo un especial esforzo para traballar na inno-
vación, no deseño, como valor diferencial das súas empresas asocia-
das. Mostra disto, é a celebración dunha nova edición onde profesio-
nais de recoñecido prestixio do sector expuxeron as súas experiencias 
no campo do deseño e a arquitectura, amosando a influencia decisiva 
que ten no desenvolvemento de produtos, servizos e contornos me-
llor adaptados ás necesidades e preferencias dos usuarios e, polo 
tanto, xerando vantaxes para a empresa e valor para os seus clientes.

Fernando Agrasar, director da Escola Técnica Superior de Arquitectu-
ra de A Coruña (ETSAC), Javier Tudela, artista plástico e profesor da 
Faculta de Belas Artes de Pontevedra; Cristóbal Crespo, profesor da 

Xornadas de arquitectura e deseño

O CMD celebrou as VIII Xornadas de Arquitectura 
e Deseño apostando fortemente polo 

desenvolvemento de proxectos innovadores

ETSAC; o Estudio Acuadrado, especializado no design thinking; e as 
arquitectas Ezcurra e Ouzande foron os encargados de compartir cos 
asistentes as súas inquedanzas e os retos do deseño galego.

Consolídanse os encontros B2B

Nesta edición consolidáronse os Encontros B2B entre empresas da 
madeira e profesionais da arquitectura e o deseño como punto de 
partida para colaboracións futuras. Máis de 50 cruces entre os asis-
tentes que tiveron unha moi boa acollida e que serviu para establecer 
colaboracións comerciais.

Aposta decidida do CMD polo deseño

As empresas do CMD, conscientes da importancia que ten renovarse e 
abrir novas canles de comercialización para poder competir nun mer-
cado cada vez máis global, apostan decididamente polo deseño como 
valor diferencial. As empresas coinciden en facer maior énfase no 
mercado, no deseño de produtos e servizos, sen desvincularse do re-
curso forestal, recurso que necesita de produtos que resulten atrac-
tivos para o mercado para continuar sendo un referente en Galicia.

O presidente da Xunta de Galicia foi o encargado de inaugurar 
estas Xornadas como mostra do seu apoio decidido ao 
traballo que desenvolven as empresas do CMD
De esquerda a dereita, Ricardo González, José Manuel Iglesias, Alberto Nüñez Feijóo e Ethel Vázquez

As xornadas serviron de encontro para 
a reflexión, o intercambio e a xeración de novas ideas

Encontros B2B organizados entre empresas e profesionais da arquitectura e o deseño
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Importantes profesionais do sector déron-
se cita para expoñer as súas experiencias 
e buscar fórmulas de colaboración común

De esquerda a dereita, Fernando Agrasar, director da Escola Técnica Superior de 
Arquitectura de A Coruña (ETSAC), Cristóbal Crespo, profesor da ETSAC e Pedro Álvarez del Pozo, de Acuadrado.

Interevención do Presidente da Xunta de Galicia nas xornadas do CMDEncontros B2B organizados entre empresas e profesionais da arquitectura e o deseño
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“A relación xerada entre os socios foi clave para a 
supervivencia do CMA e para acadar 

recoñecementos como a Gold Label, entre outros”

O estudio de Arquitectura Ezcurra e Ouzan-
de sinala que o emprego da madeira na nosa 
comunidade continúa sendo complicado por 
parte da cidadanía e as institucións públicas

Entrevista Ezcurra e Ouzande8
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“Os luxos en arquitectura son a luz, 
o espazo, as texturas… que non teñen que 

ser necesariamente máis caros” 

Cando comezou a crise, veuse na 
rehabilitación unha táboa de sal-
vación, cando en realidade é un 

traballo a medida, non un negocio
“
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Botamos en falta un traballo man a 
man coas empresas do sector para o 
desenvolvemento de sistemas construti-
vos completos, ensaiados e certificados
“ 9

Dende hai máis dunha década, Ezcurra e Ouzande Arquitectura pro-
pón un enfoque sostible do mundo da arquitectura nos seus diversos 
ámbitos, dende o deseño urbano ao deseño interior ou industrial. As 
súas integrantes, ambas Cristina, ofrécennos a súa visión da arquitec-
tura actual e a súa forma de concebir os proxectos.

Como cren que evolucionou a arquitectura nos últimos tempos? 
Existe unha maior conciencia cara a sostenibilidade? Conseguiuse 
escapar do concepto de arquitectura de luxo que existía hai anos?

Cremos que existe maior conciencia de aforro; hai moita xente tra-
ballando nesta profesión con economía de medios e premisas de aus-
teridade que supón unha maior responsabilidade cara a sociedade, o 
medioambiente e a economía.

Do término sostenibilidade abusouse moito e, en moitos casos, é 
máis unha etiqueta asociada a unha serie de lugares comúns que 
a un traballo riguroso.

Tristemente, cremos que non se escapou aínda en moitos foros do que 
se deu en chamar arquitectura de luxo e que entendemos, refírese á 
arquitectura do exceso. Os luxos en arquitectura son outros: a luz, o 
espazo, as texturas… e non teñen que ser necesariamente máis caros.

Como cambiou o modelo de rehabilitación nos últimos anos? Po-
demos deixar de falar que é o futuro do sector da construción e 
falar xa de presente?

A rehabilitación sempre existiu. Noutros países europeos, dende 
hai moitos anos, lexíslase para protexer o solo natural, limitando a 
construción de nova planta. Esto levounos a traballar recuperando a 
arquitectura existente, ben para o seu uso orixinal ou para outro di-
ferente; por tanto, a súa experiencia en rehabilitación do patrimonio 
construído é moito máis longa.

No noso país, quizais, non se favoreceu este labor de recuperación 
e se entendeu que construír de novo era o obxectivo, o reflexo da 
mellora do estatus socioeconómico.

Unha das moitas consecuencias desta práctica foi a case desaparición 
dos oficios. Sen oficios é difícil rehabilitar.

Cando comezou a nosa deriva económica, veuse na rehabilitación 
unha táboa de salvación, un nicho de mercado; pero en realidade, 
a rehabilitación é un traballo a medida, non un negocio, algo que 
practicamente ninguén no noso país está disposto a pagar. Ademais, 
require unha formación específica que moitas veces non se ten. 

Como é a vosa experiencia á hora de traballar con madeira? Exis-
ten aínda reticencias a empregala?

Levamos moitos anos traballando principalmente con madeira, pero 
na nosa comunidade continúa sendo difícil. A madeira enténdese aín-
da como un material efímero, admisible en interiores pero impensa-
ble para exteriores. Esta resistencia, lamentablemente, non a plan-
texan soamente os cidadáns, senón tamén as institucións públicas 
que convocan concursos coas premisas teóricas de sostenibilidade e 
que, finalmente, constrúen edificios en formigón, aceiro e aluminio.

Cal é a rehabilitación da que se sinten máis orgullosas e por que?

O traballo en arquitectura é un camiño continuo, cada proxecto plantexa 
achegamento, necesidades e solucións diferentes, pero todos teñen un 
fío conductor común resultado da formación, experiencia e vivencias 
propias; evolucionan contigo pero non se parte de cero cada vez. 

En que deberían colaborar empresas do sector e arquitectos para 
posicionar este material onde se merece?

A situación nestes momentos é moi difícil para todos, empresas e 
técnicos pero, en xeral, as empresas teñen un pouco máis de peso 
nas institucións públicas e, aínda que deberiamos ir da man, quizais 
lles toque a elas o labor máis importante á hora de mover o sector.

Botamos en falta un traballo man a man coas empresas do sector 
para o desenvolvemento de sistemas construtivos completos, ensaia-
dos e certificados.

En que proxectos están a traballar na actualidade? Xogará a ma-
deira un papel destacado?

Levamos un tempo deseñando sistemas construtivos, estruturais, ce-
rramentos e tabiquerías técnicas con madeira e derivados, que ac-
tualmente estamos a aplicar na construción de vivendas. Por outra 
banda, continuamos a rehabilitar. Agora mesmo estamos rematando 
de desenvolver algúns elementos de mobiliario urbano, marquesinas, 
bancos… que implantaremos proximamente nun espazo público. En 
calquer caso, para nós, con independencia do tipo de traballo que 
abordemos, a madeira resulta sempre un material principal.



As III Xornadas de Rehabilitación, MáisMadeira, 
mergulláronse nas entrañas das obras e sinala-
ron a madeira como claro material do presente

O Centro Nacional de Referen-
cia en Materia de Rehabilitación e 
unha rehabilitación na rúa Raxoi 
foron visitadas para comprobar, in 
situ, as particularidades que ofrece 
a madeira en rehabilitación

Profesionais da talla de Víctor López Cotelo, 
Manuel Touza ou Ángel Panero, entre outros, 

déronse cita  nesta edición
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Xornadas de rehabilitación10



Máis de cen arquitectos participaron nas III Xornadas de Rehabili-
tación, MáisMadeira, que este ano puxeron o foco en obras que se 
atopan na actualidade en proceso de rehabilitación. Ademais, nesta 
edición se potenciou o debate entre os profesionais, con dúas mesas 
redondas nas que se puxo de manifesto que a madeira é o material 
do presente, deste século XXI, e está chamada a xogar un papel fun-
damental en construción e rehabilitación. 

O prestixioso arquitecto Víctor López Cotelo foi o encargado de abrir 
a quenda de intervencións trala inauguración das Xornadas, da man da 
conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez Mourelle; o de-
cano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Antonio Maro-
ño; o presidente da Fundación Laboral da Construción, Eligio Nieto; e o 
presidente do CMD, José Manuel Iglesias. O Instituto Galego de Vivenda 
e Solo (IGVS) foi o lugar escollido para desenvolver estas Xornadas.

López Cotelo expuso a rehabilitación que se está a realizar no Centro Na-
cional de Formación de Referencia en Materia de Rehabilitación, situado 
en Pontepedriña. Este centro é unha iniciativa pioneira en todo o terri-
torio nacional, destinado especificamente á formación especializada e á 
readaptación profesional dos traballadores e empresas de construción. 

Esta obra, na que o Consorcio de Santiago de Compostela é a respon-
sable da redacción dos proxectos de execución da rehabilitación e di-
rección de obra, púxose como exemplo das novas técnicas e fórmulas 
en canto ao uso da madeira.

Os asistentes puideron visitar a obra acompañados polos responsables 
da súa intervención.

Rehabilitación na rúa Raxoi dun inmoble que data do ano 1666

A segunda das visitas realizouse á rehabilitación que se está a levar a 
cabo para uso de apartamentos turísticos, na rúa Raxoi, 4, obra cons-
truída por Xosé Otero Pombo, quen exerceu de guía durante a visita para 
explicar os pormenores desta execución.

Esta obra álzase como o primeiro proxecto deste tipo en España no que 
se emprega madeira contralaminada fabricada con pino galego. Esta 
técnica é moi utilizada nos países nórdicos; trátase de paneis de madei-
ra de alta eficacia estática que permiten desenvolver construcións diá-
fanas, exentas de estruturas primarias en pilares e vigas, gañando espa-
zo de ensamblaxe moderno, ecolóxico e flexible. Otero Pombo destacou 
a alta reducción que esta edificación permite da pegada de carbono. 

Expertos en rehabilitación debateron sobre as diferentes téc-
nicas no uso da madeira

Unha das principais novidades deste ano foi a celebración de dúas me-
sas redondas nas que expertos de primeiro nivel debateron aspectos 
que xeraron polémica sobre o uso da madeira en rehabilitación. Así, 
na primeira xornada e partindo do tema principal do control numérico, 
Óscar Ándres, de Arrokabe Arquitectos, moderou unha mesa na que 
participaron Víctor López Cotelo; Adolfo Sánchez, xerente de Trycsa; 
Ángel Panero, arquitecto do Consorcio de Santiago de Compostela; Ma-
nuel Touza, doutor enxeñeiro de Montes, GAIN-CIS Madeira; e Adolfo 
Montero, director técnico de Maderas Besteiro. O debate abriuse aos 
asistentes co obxectivo de que resultase o máis enriquecedor posible.

Na segunda xornada, a reflexión xirou arredor do uso da madeira con-
tralaminada na rehabilitación. Nesta ocasión, a mesa foi moderada 
por Iván Andrés, de Arrokabe Arquitectos e participaron nela Unai 
Gorroño, director comercial de Egoin; Azahara Soilán, dra. enxeñeira 
de montes, GAIN-CIS Madeira; Xosé Otero Pombo, construtor e pro-
motor; e Adolfo Montero.

Colaboradores nas Xornadas

Importantes entidades ligadas á rehabilitación quixeron colaborar co 
CMD na organización destas Xornadas, como o Consorcio de Santiago 
de Compostela, o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Univer-
sidade de Santiago-Aula de Renovación Urbana, a Fundación Laboral 
da Construción, o Instituto Galego de Vivenda e Solo e o Igape.

O traballo das empresas da ma-
deira neste eido é moi valorado 

polos profesionais da construción 
e supón un revulsivo para o futuro 

da rehabilitación

Revista Albura
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Interevención do Presidente do CMD nas III Xornadas MáisMadeira
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“A madeira é un material moi nobre. 
Confío a ela as cualidades sensoriais e 
fenomenolóxicas dos meus traballos”

Juan Domingo Santos, arquitecto e profesor na ETSA de Grana-
da, atópase na actualidade inmerso nun apaixonante proxecto 
para construír a nova porta da Alhambra, xunto ao mestre, Ál-
varo Siza. Ademais, a súa obra Museo da Auga de Lanjarón é un 
exemplo da boa praxis no uso da madeira, obtendo diferentes 
recoñecementos a nivel internacional.

Tras unha época na que arquitectura viviu momentos delica-
dos, vostede conseguiu manterse en primera liña… onde radica 
a fórmula do seu éxito profesional?

Traballar en temas cotiáns permite entrar en contacto cunha realidade 
allea a unhas expectativas de futuro que non eran certas ou, polo me-
nos, que desviaban por un tempo a atención cara outros asuntos.

Cara onde debe dirixirse a arquitectura para recuperar o seu 
papel destacado no século XX?

Os arquitectos debemos tratar de maneira creativa os problemas ac-
tuais, buscando solucións e ofrecendo alternativas; só dende esta 
posición podemos ser útiles a unha sociedade. Dirixo neste momento 
a Bienal de Arquitectura Española e o título da convocatoria é “Al-
ternativas”, xustamente coa intención de buscar respostas ás proble-
máticas contemporáneas e ás dinámicas de produción. Estou moi in-
teresado en descubrir como se presentan os problemas que afectan á 
sociedade e á arquitectura para fabricar un panorama de situacións.

Como afronta o proxecto de construír a nova porta da Alham-
bra xunto ao gran mestre Álvaro Siza?

Intervir na Alhambra e o seu contorno é unha gran responsabilidade 
para un arquitecto de hoxe, que debe enfrontarse a un patrimonio e 
aos valores culturais dun lugar mítico. Só dende esta postura póde-

12 Miradas sobre a industria da madeira

Juan Domingo Santos, fiel defensor 
das vantaxes que ofrece a madeira, 
atópase na actualidade construíndo 
a nova porta da Alhambra xunto ao 
gran Álvaro Siza

Os arquitectos debemos tratar 
de maneira creativa os proble-
mas actuais, buscando solucións 
e ofrecendo alternativas
“
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se chegar a unha resposta conciliadora co lugar. A nosa intervención 
pretende resolver un problema actual de accesos nun espazo moi des-
estruturado e caótico á entrada ao Monumento. Trátase dunha inter-
vención tranquila coa historia e o lugar, en continuidade cunha intere-
sante intervención anterior de hortos en terrazas e infraestruturas de 
auga que o noso proxecto propón continuar. Álvaro Siza soubo detectar 
estas cuestión con moita sensibilidade, a través dunha arquitectura 
integrada nun espazo axardinado e adaptada á topografía. Aspiramos a 
construír un xardín de auga e sombra para entrar na Alhambra.

Que papel xoga a madeira nas súas obras? Cre que aínda exis-
ten tabúes arredor deste material?

A madeira paréceme un material moi nobre. Confío nel as cualidades 
sensoriais e fenomenolóxicas dos meus traballos. Interésanme, cada vez 
máis, os valores cualitativos que encerra. Nesta idea actual de naturaliza-
ción da arquitectura, a madeira xoga un papel moi importante.

Na magnífica intervención no Museo da Auga de Lanjarón, a 
madeira brilla de forma espectacular. Como foi a súa experien-
cia ao traballar con este material?

Neste proxecto, a madeira xurde como evocación a un antigo pavillón 
co que se cubría o manantial orixinal de auga. O novo pavillón, cons-
truído en madeira, é unha arquitectura ventilada moi atmosférica, con 
efectos provocados pola luz natural e o aire que o atravesa. Tamén 
estaba o pavimento de eucaliptos extendidos na praza que se inunda-
ba de auga e que daba ao conxunto unha visión cambiante segundo a 
estación. Interésame traballar coa madeira de diferentes formas e de 
maneira libre. Hai algo escultórico nela, como tamén tecnolóxico e, á 
vez, natural, capaz de cambiar co paso do tempo e o ambiente.

Como deberían colaborar empresas da madeira e arquitectos 
para conseguir situar este material onde lle corresponde?

É fundamental a relación entre o arquitectos e a industria en diferentes 
niveis. Cada proxecto é unha oportunidade para descubrir as posibilida-
des deste material. Se a industria se presta á investigación e ao ensaio 
a través do proxecto, a incorporación da madeira á arquitectura poderá 
resolver certas problemáticas na súa utilización e capacidades expresivas.

En que proxectos está a traballar na actualidade?

Nun proxecto de recuperación do Parque da Dehesa do Generalife da 
Alhambra; unha paisaxe cultural dun gran valor histórico no que propoño 
recuperar a memoria e os valores de identidade dun territorio arqueo-
lóxico, utilizado como parque agrícola e de recreo da dinastía nazarí.
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Cada proxecto é unha oportuni-
dade nova para descubrir as po-
sibilidades que ofrece a madeira“
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O CMD acada a renovación no 
Rexistro Especial de Agrupacións
 Empresariais Innnovadoras (AEI) 

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia (CMD) consegiu  
a renovación no rexistro especial de Agrupacións Empresa-
riais Innovadoras (AEI), do Ministerio de Industria, Enerxía e 
Turismo, a pesar das elevadas restriccións do novo rexistro.  
Trátase dunha gran noticia para as empresas asociadas, posto 
que a calificación de AEI facilitou ao CMD desenvolver novos 
proxectos de innovación dentro do sector ao ter acceso á fi-
nanciación do Plan Nacional do I+D+i e aos Fondos Tecnolóxi-
cos reservados para as AEI.

Ademais, supón unha vantaxe competitiva para as empresas 
asociadas ao CMD, xa que esta financiación é exclusiva para 
as empresas que forman parte da AEI, neste caso o Cluster. 

Esto permitirá ás empresas asocia-
das continuar coas prácticas inno-
vadoras que lles permitan formar 
parte de proxectos para  mellorar a 
competitividade e a súa proxección 
e visibilidade internacional.
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A madeira achégase á 
moda pisando forte 
a través de novos 

deseñadores galegos

Revista Albura

Reportaxe: deseño galego

Elegantes paxarelas, 
sofisticados bolsos ou atrevidos 
zapatos réndense aos encantos 
deste material

O atractivo natural da madeira 
consegue crear deseños dife-
rentes cun valor engadido para 
o cliente que desexa sentirse 
especial

Mywo é o proxecto de dous xóvenes estudantes de Enxeñeiría de 
Deseño Industrial na Escola Universitaria de Ferrol, quen consideran 
a madeira como un material único que consegue manternos unidos á 
natureza. Comezaron realizando gafas pero ao comprobar as posibili-
dades que ofrecía este material, apostaron por continuar innovando 
e ampliaron os seus produtos a reloxos ou paxarelas. Coidan o deseño 
cunha precisión excelente, respectando sempre as propiedades da 
madeira. O deseño dos seus produtos son practicamente artesanais e 
conciben a madeira como un material positivo, que crea emocións e 
sensacións, calidades que transmiten nos seus produtos.

Dende hai anos, a empresa viguesa Woodglass comercializa gafas rea-
lizadas con madeira galega. Ecoloxía ao servizo do deseño. A moda 
das gafas de madeira causou furor nos últimos veráns, cautivando a 
un consumidor cada vez máis concienciado, que sabe que respecto 
medioambiental e moda pode ser un binomio perfecto. 

Elena Ferro únese a esta nova onda de xóvenes deseñadores que 
apostan polos valores tradicionais, coa creación de zapatos sorpren-
dentes realizados en madeira. So Catchy!, como se chama a empresa 
que lidera, rezuma arte e ilusión por partes iguais. Filla de artesán de 
zocos, corre polas súas venas a paixón polo traballo ben feito e con 
materiais naturais. Nos últimos anos experimentou un incremento no 
interese por este produto e ansía que a xente recoñeza o zoco como 
calzado que se pode levar e desfrutar como calquer outro.

De La Camara Wood Projects comercializa o primeiro bolso de madeira 
galega. Todos os modelos realízanse de forma artesanal, buscando sem-
pre a sostenibilidade e o respecto ao medio ambiente. O cliente busca 
diferenciarse con produtos novidosos e, ademais, cada vez existe unha 
maior conciencia eco, o que sitúa á madeira nun lugar privilexiado.

Estes novos emprendedores únense a Cyclowood, fabricantes de bicicle-
tas en madeira, quen nos ofreceron unha entrevista nun anterior número 
da revista. Este traballo ben feito, con agarimo e respecto absoluto cara 
a madeira, amosa as múltiples posibilidades que ofrece este material e 
a súa capacidade para adaptarse a diferentes situacións e produtos. A 
innovación máis absoluta a través do máis tradicional. 

Fotografía: Mywo
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A principal premisa destes 
deseñadores é facer do 

natural, arte en moda

Foto superior e foto dereita: De La Camara Wood Projects 

Foto superior e foto esquerda: Elena Ferro

Foto superior e foto superior da páxina anterior: Woodglass



Novas CMD

O CMD homenaxea Casa Chao, en Corcubión, pola súa perfecta 
integración co entorno, así como polo uso perfecto da madeira na obra

A entidade destacou as características sostibles desta obra de Creus e 
Carrasco que acumula numerosos recoñecementos

Casa Chao, do estudio de Arquitectura Creus e Carrasco, foi recoñeci-
da este ano polo CMD co gallo do Día Mundial da Construción Sostible. 
O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, acompañado do presiden-
te do COAG-A Coruña, Roberto Costas, e de diferentes personalidades 
de Corcubión foi o encargado de poñer en valor as características 
sostibles e de respecto do entorno desta obra.

Casa Chao destaca pola súa aposta decidida pola madeira, que resalta 
aínda máis pola excepcional execución dos carpinteiros encargados da 
obra. Os asistentes destacaron que Casa Chao é o claro exemplo de cómo 
se debe perder o medo a empregar a madeira tanto en interiores como 
en exteriores, recuperando a boa fama deste material na construción.

O presidente do CMD quixo recordar que un medioambiente sostible só 
será posible coa base dunha economía sostible.

Revista Albura
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O CMD reuniuse con embaixadores 
dalgúns países da Liga Árabe para bus-
car novas oportunidades de negocio

As exportacións galegas a estes mercados acadaron o 7% no 2014, 
abrindo novas posibilidades de negocio

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou activamente nun 
encontro mantido entre o comité de embaixadores da Liga Árabe. O 
encontro, organizado pola Consellería de Economía e Industria, puxo 
de relieve que estes países foron o destino do 7% das exportacións 
galegas no último ano.

A Xornada serviu para identificar novas posibilidades de negocio e dar 
a coñecer o potencial económico de Galicia. Na cita plantexáronse 
accións moi concretas que servirán para abrir novas posibilidades de 
negocio para as empresas asociadas ao CMD. Conxuntamente co Igape, 
o CMD está a traballar para realizar unha misión directa a estes países.

Participación activa no Foro Industria 4.0. 
Axenda de Competitividade Industrial

Homenaxe a Casa Chao no Día Mundial da Construción Sostible

Encontro co Comité de Embaixadores da Liga Árabe

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, interveu nunha mesa re-
donda que versou sobre os retos da modernización da industria galega. 
Estivo acompañado neste debate pola presidenta de AJE Galicia, o di-
rector xeral da Fundación CETAG e o director xeral de Urovesa. 

Mesa redonda no Foro 4.0 Axenda de Competitividade Industrial
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O CMD presenta os seus proxectos na 
Conferencia Internacional de Clusters 
celebrada en Compostela

Cursos 
de forma-

ción 
organizados polo CMA

O xerente do CMD, Ricardo González, presentou no marco da Con-
ferencia Internacional de Clusters, os proxectos nos que a entidade 
está a traballar, así como os seus próximos retos en materia de in-
ternacionalización. Ao término da súa intervención, participou acti-
vamente nunha mesa redonda de xerentes de clusters de Lombardía, 
Dinamarca, Wallonia, Portugal e España.

O obxectivo desta Conferencia foi promover a cultura Cluster no seo 
das empresas de Galicia.

Clusters Galicia nace para converter 
aos clusters excelentes galegos en en-
tidades máis competitivas

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia únese á marca Clusters 
Galicia, rede de clusters excelentes de Galicia, que conta co apoio 
do Igape, a través do proxecto Atclusters Galicia. A rede está formada 
por 10 clusters galegos que gozan de recoñecemento a nivel europeo 
(European Secretariat for Cluster Analysis) ou nacional (Programa de 
Agrupacións Empresariais Innovadoras do Minetur). O que pretende 
esta marca é que se realicen proxectos en común, compartir siner-
xias e resultar máis competitivos a nivel europeo. 

O CMD continúa coas miras postas 
cara Europa

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia participou activamente na 
Cluster Matchmaking Conference, celebrada en Copenhaguen. Máis 
de 150 clusters de 30 países diferentes, déronse cita neste encontro 
que pretende ser un espazo para o networking, a cooperación entre 
clusters e a búsqueda de novas oportunidades a través de alianzas 
entre os clusters que comparten obxectivos.

Gracias a estas reunións de colaboración e cooperación, o CMD está a tra-
ballar na actualidade en dous proxectos europeos da man doutros clusters.

Participación de Ricardo González na conferencia

Presentación de Clusters Galicia

Cluster Matchmaking Conference, celebrada en Copenhaguen



Revista Albura

20

Puertas Betanzos

Solucións innovadoras en decoración, 
arquitectura interior e mobiliario

Puertas Betanzos é unha compañía que aporta solucións innovadoras 
no ámbito da decoración, a arquitectura interior e o mobiliario. Co seu 
traballo diario, a empresa amosou unha extraordinaria capacidade 
para introducir no mercado unha oferta novidosa, capaz de activar 
a demanda.

A empresa mantén un firme compromiso de satisfacción cos seus 
clientes, a quen en todo momento recoñece como protagonistas. Esta 
vocación motiva a continuada atención prestada ás súas necesidades 
e intereses e propiciou o continuado crecemento de Puertas Betanzos 
como unha empresa de produtos, pero tamén de servizos contract.

En 2015, Puertas Betanzos iniciou a súa colaboración co Cluster da 
Madeira e o Deseño de Galicia participando no proxecto DISWOOD. 
Mediante esta colaboración, a empresa traballa no desenvolvemento 
dun protocolo de aceptación de pedidos e produción automatizada 
que fagan posible a personalización de portas e mobiliario en xeral, por 
parte de arquitectos, deseñadores e decoradores.

Ademais do interese polas novidades decorativas, Puertas Betanzos 
realiza un continuado esforzo para mellorar a calidade material dos 
seus produtos e optimizar os seus procesos produtivos. Con este 
obxectivo, a empresa colabora con varias empresas do sector no 
desenvolvemento de novas solucións técnicas de ignifugado, mellora 
da durabilidade e resistencia ultravioleta dos produtos de madeira.

O recuncho do asociado
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Non quixera empezar esta pequena intervención no espazo de ‘Re-
flexións do Asociado’ sen agradecer a ocasión brindada polo Cluster 
de compartir con todos vós a forma na que vemos o que podería ser 
a chegada da calma despois do temporal.

Falando dende a perspectiva dunha pequena empresa cuxo principal 
mercado é o nacional e, polo tanto, moi dependente da demanda 
interna, este temporal con categoría de tsunami no que o noso sec-
tor se viu inmerso, sen entrar en análises profundas, foi o fin dunha 
falsa sensación de riqueza creada principalmente pola banca. Trá-
tase dunha banca, todo sexa dito,  que tivo que ser rescatada para 
ser vendida en condicións moi ventaxosas para o comprador, tras ter 
“enganado” aos seu clientes con produtos de alto risco, mentres o 
organismo regulador miraba cara outro lado. O resultado desta des-
feita foi, por unha banda, a restrición do crédito que fixo difícil o 
funcionamento diario das empresas e, por outra, a caída do consumo 
interno, derivado da desconfianza xerada no consumidor.

Pouco a pouco as cousas van mellorando, e non digo volvendo á súa 
canle porque esa dinámica está probada que non funcionaría. Sería 
impropio da lóxica humana albergarnos en tratar de mellorar, cambiar 
as cousas ou esperar que as cousas cambien sen comezar por quen 
realmente leva o control diso, é dicir, nós mesmos. A única razón pola 
que podemos afirmar que avanzamos cara un estado mellor é o esforzo 
que ofrecemos cada día, as melloras e novidades que integramos e o 
proceso de transformación que nos educou estes últimos anos.

Tal como nós aprendemos tamén o fixo o noso cliente, quen cambiou 
radicalmente mostrándose máis esixente que nunca e cun poder de 
negociación nunca antes visto, posto que o mercado global pon nas 
súas mans unha oferta infinita na cal debemos chamar a atención. 
Non hai escusa para darlle ás costas ao resto do planeta e tratar de 
permanecer impermeable ante a realidade, xa que tratar de estan-
carse no mercado, onde sempre estivemos ofrecendo o mesmo da 
mesma maneira, co argumento da recuperación económica é unha 
alternativa fácil pero de dubidosa eficacia.

Ante todo, unha das leccións aprendidas foi que a unión fai a forza e 
que o poder da asociación entre empresas e persoas e o bo entende-
mento entre todas as partes fan que se poda crer que é posible acadar 
grandes metas, deixando a un lado os intereses individualistas que 
non teñen cabida, como antes dixemos, en contextos globais nos que 
debemos salientar como conxunto. Gustaríame subliñar que a nosa 
marca, o noso produto e a nosa calidade é o único que pode falar de 
nós. Cada vez que alguén do noso entorno triunfa, aféctanos a todo, 
xa que a reputación prestixiosa do produto de madeira galego é o bar-
co que nos move e que debemos protexer; danalo para acadar metas 
a curto prazo, tales como escatimar en calidade para “tirar” prezos e 
vender máis, sería abrir brechas no seu casco para facer unha pequena 
embarcación egoísta que non aguantaría o primeiro temporal. Por iso, 
debemos loitar cunha estratexia común e apostar pola renovación.

Quero rematar destacando o importante papel que desenvolve o 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, felicitando ás persoas que 
fan posible que sigamos navegando unidos neste mar, cada día máis 
calmo e cheo de oportunidades, e recordándovos, como  habitante 
da Costa da Morte que son, que os temporais van e veñen.

Reflexións do asociado: Muebles Castiñeira

Facendo a recuperación

Muebles Castiñeira

Jesús Castiñeira

www.mcasti.com
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22 Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica 

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: PRÉSTAMOS JEREMIE – IGAPE

FINALIDADE: A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñería financeira para 
mellorar o acceso das PEMES á financiación a través das intervencións dos Fondos Estruturais.

Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos Estruturais europeos asignados para investir 
en instrumentos reembolsables como fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís que 
cumpran os seguintes requisitos:

a) Ser una PEME ou microempresa segundo a definición establecida pola Comisión Europea

b) Realizar una iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de inver-
sión, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.

c) Desenvolver ou ter previsto realizar no centro obxecto de proxecto algunha actividade 
empresarial financiable, que non estea entre as actividade excluídas que se sinalen no Anexo 
II das bases da axuda.

d) Acercar para o proxecto de inversión una contribución financeira do 30% do proxecto, 
un 25% deberá estar exenta de calquera tipo de apoio público, ademais da totalidade dos 
impostos indirectos que graven a adquisición dos bens, sexa mediante recursos propios ou 
mediante financiación externa.

CONTÍA DAS AXUDAS: Os préstamos concedidos a esta liña de financiación inclúen una axuda 
implícita, equivalente ao aforro de carga financeira que supón para a beneficiaria respecto a 
un préstamo alternativo que poderían obter nun mercado financeiro.

Os puntos porcentuais de bonificación implícitos e a subvención bruta equivalente recolleranse 
non acordó de concesión determinados polo Igape en aplicación da Comunicación 2008/ C 
14/02 da Comisión, e a beneficiaria aceptará a cuantía estimada desta cando instrumente a 
operación de préstamo.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de Marzo de 2016 ou no 
momento de esgotamento de crédito orzamentario.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS

FINALIDADE: Fomento do desenvolvemento económico rexional a través do apoio financeiro 
á implantación de proxectos empresariais na Comunidade Autónoma de Galicia, co obxecto de 
correxir os desequilibrios territoriais existentes.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non sén-
doo, teñan a condición de residentes. 

Sectores incentivables:

a) Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten especial atención 
a melloras medioambientais e supoñan unha mellora significativa na calidade ou innovación 
de proceso ou produto e, en especial, os que favorezan a introdución das novas tecnoloxías e 
a prestación de servizos nos subsectores das tecnoloxías da información e as comunicacións 
e os que melloren significativamente as estruturas comerciais. 

b) Establecementos turísticos e instalacións complementarias de ocio que posúan carácter 
innovador especialmente no relativo ás melloras medioambientais e que melloren significati-
vamente o potencial endóxeno da zona. 

CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos rexionais que poderán concederse non poderán sobrepa-
sar as seguintes porcentaxes máximas sobre o investimento aprobado: 

a. Dende o 1 de xullo de 2014 ata o 31 de decembro de 2017, do 15% para as grandes empre-
sas, do 25% para as empresas medianas e do 35% para as empresas pequenas. 

b. Dende o 1 de xaneiro do 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10% para as grandes em-
presas, do 20% para as empresas medianas e do 30% para as empresas pequenas. 

No caso de proxectos cun investimento aprobado superior a 50 millóns de euros, as porcentaxes 
máximas fixaranse conforme ó establecido para grandes proxectos de investimento nas Direc-
trices sobre axudas estatais de finalidade rexional 2014-2020. 

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación finaliza o 31 de decembro de 2020.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS

FINALIDADE: Prestación de avais a empresas beneficiarias diante das entidades de crédito ou 
establecementos financeiros legalmente establecidos. Os avais terán algunha destas finalidades: 

- Avais para apoiar plans de viabilidade de empresas.

 - Avais para apoiar accións que sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de com-
petitividade, así como aquelas que, con igual finalidade, poñan en marcha empresas ou grupos 
empresariais de especial interese socio-económico para Galicia.

- Avais para o apoio e promoción de novas empresas ou ampliación das existentes. 

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser destinatarios dos avais as pequenas e medianas 

empresas privadas, participadas ou non polo Igape que, tendo o domicilio no territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia, destinen integramente os créditos e liñas de financiamento 
que se avalan á creación, ampliación, reconversión e reestruturación delas, dentro do plan 
económico-financeiro para o efecto elaborado.

 As pequenas e medianas empresas non domiciliadas en Galicia poderán ser apoiadas para estas 
finalidades se destinan integramente as operacións obxecto de aval ás unidades produtivas 
situadas en Galicia. 

Aquelas empresas que, sen ter a condición de PEME, pertenzan a un sector considerado priori-
tario ou sexan obxecto dun plan de viabilidade segundo acordo en ambos os casos da Comisión 
Delegada para Asuntos Económicos. 

Poderán avalarse as empresas polas operacións ou actividades que resulten de especial interese 
socio-económico para Galicia, segundo acordo da Comisión Delegada da Xunta de Galicia para 
Asuntos Económicos. 

O Igape poderá reavalar, ante as sociedades de garantía recíproca domiciliadas en Galicia, o ris-
co que estas asuman como primeiras avalistas por aquelas operacións acollidas aos programas 
de fomento empresarial que para tal efecto se aproben. 

CONTÍA DAS AXUDAS: Os avais axustaranse aos seguintes límites: 

Non excederán para cada caso do 5% da contía global establecida na lei de orzamentos de cada 
ano para os avais do Igape.  Poderán garantir ata o cen por cento do principal dos créditos e 
demais liñas ou operacións financeiras destinadas a reconversión ou reestruturación de em-
presas e ata o setenta por cento dos destinados á creación ou ampliación. Respecto dos xuros, 
aplicarase o que se determine no contrato do aval. 

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda.

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EM-
PRESAS EN CRISE

FINALIDADE: Favorecer a volta á viabilidade técnica e económica das empresas galegas que 
se atopen nunha situación de crise, mediante a concesión de axudas de salvamento e/ou re-
estruturación.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas que, atopándose en situación de dificultade 
e sendo incapaces de reestruturarse cos seus propios recursos ou con fondos obtidos dos seus 
accionistas ou acredores, pretendan acometer un plan de reestruturación que asegure a súa 
viabilidade futura. En xeral, os beneficiarios serán PEMES.

CONTÍA DAS AXUDAS: 

Axudas se salvamento: 

- Garantías sobre préstamos.

Axudas de reestruturación:

- No caso de garantías cobertura con carácter xeral non superará o 70%.

- No caso de préstamos para a reestruturación de pasivos a contía da operación financeira 
subsidiable determinarase en función das previsións de tesouraría. 

- No caso de préstamos para ampliación de capital computaranse os gastos financeiros que se 
devenguen durante os 5 primeiros anos de vixencia das operacións de préstamo.

En ningún caso estas axudas excederán os límites cuantitativos establecidos no Regulamento 
(CE) núm. 69/2001 da Comisión da Unión Europea do 12 de xaneiro de 2001 relativo ás axudas 
de mínimos. 

O importe máximo de axuda combinada concedida a unha única empresa, tanto en concepto de 
salvamento como de reestruturación, non poderá superar os 10 millóns de euros.

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG195 - TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE NOVACIÓNS MO-
DIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE

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

– Resolución do 26 de abril de 2002 polo que se establece un programa de préstamos para 
financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia. 

– 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 finan-
ciar proxectos en materia de innovación tecnolóxica en la Comunidade Autónoma de Galicia. 

– 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). 
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– 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). 

– 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). 

PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda

ORGANISMO: IGAPE - Instituto Galego de Promoción Económica

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: IG142 - PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCULAN-
TE E INVESTIMENTOS CON FONDOS DO BANCO EUROPEO DE INVERSIÓNS (BEI) - 2015

FINALIDADE: Ao obxecto de complementar os instrumentos de financiamento público exis-
tentes no mercado, o Igape pon a disposición das empresas galegas estes recursos en dúas 
modalidades diferenciadas:

 - Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de capital circulante 
estable que permita as empresas fortalecer a súa estrutura financeira e acometer plans de 
crecemento. Pagamento de provedores por aprovisionamento de mercadorías, acredores por 
prestación de servizos, arrendamentos e/ou subministracións, gastos de persoal, impostos e 
tributos, gastos financeiros asociados á operativa, e primas de seguros en cobertura de riscos 
asociados á actividade empresarial. 

- Préstamos Igape-BEI-Investimento: Facilitar financiamento destinado a investimentos en Gali-
cia, con carácter complementario ao financiamento privado. 

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Para os préstamos da modalidade Igape-BEI-Circulante, po-
derán ser beneficiarias aquelas empresas que desenvolvan actividades industriais encadrados 
nas seccións B e C da Clasificación Nacional de Actividades Económicas CNAE-2009, así como 
aquelas outras actividades cuxo ámbito xeográfico de actuación inclúa mercados exteriores. 

1.- Poderán ser prestameiros: 

a) As sociedades mercantís que poidan ser consideradas PEME independente conforme ao 
artigo 2.1 das bases. http://app.igape.es/.axudas/ver_pdf.asp?cod=3461)

b) As sociedades mercantís que poidan ser consideradas PEME dependente conforme ao arti-
go 2.1 das bases, dentro da limitación de contía de préstamos para este tipo de prestameiros 
establecida nos contratos de financiamento asinados entre o Igape e o BEI. 

c) Para o programa de préstamos Igape-BEI-Investimento, poderán ser prestameiros empresas 
que non cumpran a definición de PEME, sempre que pertenzan ao sector do automóbil. Neste 
caso as devanditas operacións de préstamo terán que ser previa e formalmente autorizadas 
polo BEI. 

d) Para o programa de préstamos Igape-BEI-Circulante, as empresas deberán ter o seu do-
micilio social e fiscal en Galicia. Para o programa Igape-BEI-Investimento, a prestameira 
deberá ter ou crear alomenos un centro de traballo en Galicia, debendo estar ubicados os 
investimentos en Galicia.

2.- As sociedades holding financeiras ou as sociedades de leasing non poderán recibir financia-
mento mediante os préstamos regulados nestas bases. 

3.- Non poderán ter a condición de prestameiros as entidades en que concorra algunha das 
circunstancias previstas no artigo 10.2.b) da Lei de subvencións de Galicia: “Solicitar a declara-
ción de concurso, ser declarados insolventes en calquera procedemento, acharse declarados en 
concurso, estar suxeitos a intervención xudicial ou ser inhabilitados conforme a Lei concursal 
sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de cualificación do concurso”.  

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes rematará o 31 de maio de 2016. 

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: PROGRAMA DE AXUDA Á PEME E GRAN EMPRESA INDUSTRIAL

FINALIDADE: Programa de axudas  dirixido á   Pequena e Mediana Empresa (PEME) e gran-
des empresas do sector industrial para a realización de actuacións de mellora da eficiencia 
enerxética e implementación de sistemas de xestión para reducir el consumo de enerxía 
nos procesos industriais.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: PEME e gran empresa industrial.

CONTÍA DAS AXUDAS: Este programa está dotado dun orzamento máximo de 49.016.421 €, 
pertencente ao Fondo Nacional de Eficiencia Enerxética, creado pola- lei 18/2014, do 15 
de outubro, na aprobación de medidas urxentes para o crecemento, da competitividade 
e da eficiencia.

As axudas outorgadas pertencen á modalidade de entrega dineraria sen contraprestación, cun 
importe máximo do 30 % da inversión correspondente e cun importe máximo por solicitude  de 
4.000.000 €. As actuacións deben atoparse nunha ou varias das seguintes tipoloxías:

Mellora  da tecnoloxía en equipos e procesos industriais, para actuacións cun investimento 
mínimo de 75.000 €

Implantación de sistemas de xestión enerxética, para actuacións cun investimento mínimo 
de 30.000 €

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 5 de maio de 2016, ou no 
momento de esgotamento de crédito orzamentario.

Mías información: http://www.idae.es/index.php/relcategoria.4037/id.856/relmenu.454/
mod.pags/mem.detalle

ORGANISMO: AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN

TITULO DO PROGRAMA/ AXUDA: CONECTA PEME 

FINALIDADE: Ten como finalidade fomentar a cooperación público-privada entre as PEMES e os 
demais axentes do Sistema Rexional de Innovación, a través do apoio a proxectos de investigación 
e innovación orientados ao mercado cos retos e prioridades identificados na RIS3 para Galicia.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:

a) Poderán ser beneficiarios as agrupacións de empresas que realicen proxectos de I+D+i en 
colaboración. 

b) As agrupacións deberán estar constituídas, como mínimo, por dúas empresas non vincula-
das entre si das que unha deberá ser PEME, como máximo, por seis empresas. O tamaño da 
agrupación será o necesario para garantir unha xestión eficaz. Na agrupación poderá partici-
par só unha grande empresa cunha participación máxima. No caso de que na agrupación non 
participe ningunha pequena empresa, será necesario que, como mínimo, unha destas sexa 
subcontratada por calquera das empresas da agrupación para desenvolver tarefas/activida-
des de I+D+i dentro do proxecto.

c) Se a agrupación de entidades participantes no proxecto non ten personalidade xurídica, 
deberán facerse constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, 
os compromisos de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe 
de subvención para aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración de 
beneficiarios. En todo caso, deberá nomearse un líder que será o representante único da 
agrupación, único interlocutor coa Administración en todo o procedemento, e con poderes 
bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiario, corresponden á agrupación.

d) As agrupacións rexeranse polo documento contractual que as regule. O funcionamento in-
terno da agrupación responderá a criterios de autonomía de xestión, e un dos socios, o líder, 
asumirá a dirección do proxecto e a representación da agrupación ante a Administración, o 
cal deberá constar expresamente no documento contractual que se realice para ese efecto. 
O líder recibirá a axuda concedida e será o responsable da súa distribución entre os socios 
participantes, de acordo coa repartición establecida no orzamento aprobado na resolución 
de concesión da axuda conforme os seus compromisos de participación nel e coa resolución 
de pagamento tras a xustificación finalmente admitida pola Axencia Galega de Innovación.

e) A agrupación de empresas non poderá disolverse ata que transcorrese o prazo de prescri-
ción previsto no artigo 35 da Lei 9/2007.

f) Non poderán acceder á condición de beneficiarios as persoas ou entidades en que concorra 
algunha das prohibicións recollidas no artigo 10 da Lei 9/2007, tampouco as empresas en 
crise, nin aquelas suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión previa 
da Comisión Europea .

CONTÍA DAS AXUDAS: As axudas serán concedidas en forma de subvencións. A contía máxima 
será determinada sobre o investimento subvencionable de cada beneficiario da agrupación. 
Serán as seguintes:

- Investigación industrial con colaboración efectiva entre empresas (80, 75 e 65%, en función se 
é PEME, mediana ou gran empresa, respectivamente)

- Desenvolvemento experimental con colaboración efectiva entre empresas (60, 50 e 40%, en 
función se é PEME, mediana ou gran empresa, respectivamente)

- Innovación en materia de procesos e organización (50, 50 e 15%, en función se é PEME, me-
diana ou gran empresa, respectivamente)

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 23 de xaneiro de 2016. 

Mais información  no Diario Oficial de Galicia nº 243, de 22 de decembro de 2015.

Axudas e subvencións
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IDS Interior Desing Show

Lugar: Toronto, Canadá

Datas: 21 ao 24 de xaneiro de 2016

Máis información: http://www.interiordesignshow.com/

Deseñadores e arquitectos de todo o mundo asisten cada ano a este evento.

Feria Hábitat Valencia

Lugar: Valencia, España

Datas: 1 ao 5 de febreiro de 2016

Máis información: http://www.feriahabitatvalencia.com/

Feira é un escaparate ao mundo da creatividade, deseño e innovación Feita 
en España.

Maiso & Objet 
PARÍS – ASIA - AMERICAS

Edición París: do 22 ao 26 de xaneiro de 2016 en París, Francia. Edición Asia: 
do 8 ao 11  marzo 2016 en Singapur, Asia. Edición Américas: do 10 ao 13 de 
maio de 2016 en Miami Beach, Florida, EUA.

Máis información: http://www.maison-objet.com/

Feira que reúne unha ampla oferta de produtos, que van dende a decoración, 
deseño e mobiliario, ata téxtil e fragancias para dar vida aos espazos.

IMM Cologne, 
International Interiors Show

Lugar: Colonia, Alemaña

Datas: 18 ao 24 de xaneiro de 2016

Máis información: http://www.imm-cologne.com/

Feira que presenta as novidades e tendencias no sector do moble

Feria Interdecoração

Lugar: Oporto, Portugal

Datas: 18 ao 21 de febreiro de 2016

Máis información: http://www.interdecoracao.exponor.pt/

Feira do moble.

Expo Mueble Internacional Invierno

Lugar: Guadalaxara, México

Datas: 17 ao 20 de febreiro de 2016

Máis información: http://expomuebleinvierno.com.mx/

Feira dirixida a profesionais da industria de moble e dos seus accesorios.

Design Show Shanghai

Lugar: Shanghái, China

Datas: 9 ao 12 de marzo de 2016

Máis información: http://www.designshowshanghai.com/

Feira de deseño máis importante de Asia, reunindo ás mellores marcas e dese-
ñadores a nivel mundial.

Stockholm Design Week 
Stockholm Furniture & Light Fair

Lugar: Estocolmo, Suecia.

Datas: 8 ao 13 de febreiro de 2016

Máis información: http://www.stockholmdesignweek.com/

Feira de mobiliario e decoración de interiores e exteriores.

China International Furniture Fair

Lugar: Guangzhou, China

Datas: 18 ao 22 de marzo 2016 (1º fase) – 28 marzo ao 1 abril 2016 (2º fase)

Máis información: http://www.ciff-gz.com/en/

Feira do mobiliario e decoración

Architectural Digest 
Home Design Show

Salone del Mobile Milano (iSaloni)

Technomebel

Lugar: Nova York, EUA

Datas: 17 ao 20 de marzo de 2016

Máis información: http://www.adhomedesignshow.com/

Feira exposición de deseño de interiores.

Lugar: Milán, Italia

Datas: 12 ao 17 de abril de 2016

Máis información: http://salonemilano.it/

Feira de mobiliario e complementos.

Lugar: Sofía, Bulgaria

Datas: 19 ao 23 de abril de 2016

Máis información: http://technomebel.bg/en

Exposición especializada en materiais e maquinaria para o procesado da madei-
ra e fabricación de mobiliario.
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Lugar: Sidney, Australia

Datas: 4 ao 6 de maio de 2016

Máis información: http://designbuildexpo.com.au/

Profesionais da arquitectura, deseño e construción achéganse a esta feira en 
busca de novos produtos, materiais, ideas e tendencias da industria.

Lugar: Milán, Italia.

Datas: 24 ao 28 de maio de 2016

Máis información: http://www.xylexpo.com/

Feira internacional de equipos de carpintería e compoñentes para a industria 
da transformación da madeira.

Feiras

Fldexpo Moscow 
International Furniture Exhibition

Lugar: Moscova, Rusia

Datas: 11 ao 14 de maio de 2016

Máis información: http://en.fidexpo.ru/

Feira de deseño de interiores no fogar e en espazos públicos.

Grand Design Live London

Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 30 de abril ao 8 de maio de 2016

Máis información: http://www.granddesignslive.com/

Salón de novidades e últimas tendencias para o fogar.

Design Build Expo

Xylexpo Rho

Showroom del Mueble

Lugar: Barcelona, España.

Datas: 7 ao 1 de xuño de 2016

Máis información: http://www.showroomdelmoble.com/

Feira do moble.
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