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Unidade, diálogo e traballo, as 
grandes premisas para cumprir os retos fixados

Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD

Editorial

En primeiro lugar, quero aproveitar este espazo para agradecer á familia do 
Cluster a súa confianza en min para continuar como presidente da entidade 
os dous próximos anos. Desexo transmitir a ilusión que teño por continuar 

neste proxecto tan esperanzador e o meu convencemento firme de que estamos 
predestinados a facer grandes cousas polo sector se continuamos pola senda da 
unidade, diálogo e traballo.

Atopámonos, na actualidade, no mellor dos escenarios para afrontar un futuro cheo 
de oportunidades. Gustaríame botar a vista atrás para comprender como chegamos 
á situación actual. A raíz da actitude dialogante que adoptamos dende o Cluster, fumos 
convocados polo presidente da Xunta de Galicia antes da creación da Axencia da Indus-
tria Forestal. Trala súa creación, comprometímonos a traballar, a través de Comisións de 
Traballo creadas con este propósito, para sumar en clave de sector e corresponder ás 
aspiracións históricas deste. Estamos dacordo coa necesidade de ter un discurso común, 
sendo coñecedores que só o noso traballo dará resultados se traballamos dende o 
consenso, eso si, respectando todas as opinións. Dende o Cluster defendemos sempre 
o acordo fronte a discrepancia, por eso sempre insistín máis na forma que no fondo.

Nesa unanimidade da que falo, debemos sumar a ilusión. Con unanimidade e ilusión 
todos os obxectivos marcados están ao noso alcance porque ninguén, nin Adminis-
tración nin sociedade, tendo un discurso unánime e ilusionado enfronte, pode negar 
o papel que se merece a cadea da madeira.

Na liña de intentar elaborar un discurso común para toda a cadea, propuxemos a 
metodoloxía da dialéctica dos clásicos. Éstes indican que nunca se chega a unha 
conclusión xeral se partimos de proposicións particulares ou negativas. A única 
maneira é elaborar unha tese universal á que se adapte toda a casuística. Volvo a 
lembrar o concepto inicial: a necesidade de unión e dunha única mensaxe.

Como empresarios, cremos na iniciativa privada que se fomenta coa seguridade xu-
rídica e un marco normativo claro. Esta aspiración parece ser asumida polo goberno 
da Xunta de Galicia quen se comprometeu a estudar a modificación de cinco leis 
para facilitar a actividade forestal.

Fumos da man, unidos, para expoñer a nosa postura ante borradores e decretos 
que non consideramos xustos e comezamos a ver froitos. Trátase dun longo camiño 
e debemos mellorar a forma de organizarnos, pero quedou patente que a unidade 
como sector é a nosa máxima fortaleza á hora de ser escoitados.

Tamén cremos que o recurso e a primeira transformación deben orientarse cara o mer-
cado e que todo condicionante da oferta debe vir pola demanda, limitándose a Admi-
nistración a marcar as regras do xogo, sen distorsionar as regras do mercado que son 
as que rexen a orientación da competitividade das empresas nun mercado globalizado.

Neste sentido, cremos que temos que aliarnos coa intelixencia do movemento eco-
loxista ao plantexar no seu día, a idea da certificación forestal. Nela, atópase a 
mellor fórmula para acadar a sostenibilidade do recurso e das especies autóctonas. 
Ademais, a certificación é global e as regulacións locais, supoñendo un lastre para 
as empresas que están ubicadas en Galicia e que teñen que competir no mercado 
internacional. A situación non pode ser máis favorable. A Administración tendeunos 
a súa man e debemos collela. Traballar en comunión e demostrar que o sector está 
alineado. Pola nosa parte, o Cluster sumou o pasado ano 10 novas incorporacións 
máis outras dous no que levamos de ano, o que indica que o asociacionismo é 
identificado polas empresas como o mellor camiño para acadar obxectivos comúns.

Para cumprir coa proposta do Presidente da Xunta de Galicia de que o mellor plan de 
pensións sexa plantar o monte, debemos reivindicar unha fiscalidade favorable. Nesta liña, 
plantexamos ao director do Igape o lanzamento da figura do axente dinamizador que una 
a captación de recursos económicos á xestión forestal, sen ter que afectar á propiedade.

No campo do deseño, participamos nas comisións que están a preparar a normativa 
que promova o deseño común como un elemento de valor na UE e agardamos que, 
cando nos toque a Galicia ser anfitrións , conxuntamente co CIS Madeira, poidamos 
ter directrices máis concretas para establecer un diálogo fluído entre a parte creativa 
e industrial que afecta ao verdadeiro deseño.

No que respecta ao plan de marketing, fumos adxudicatarios dunha cantidade eco-
nómica dentro do Plan Social de ENCE que desexamos aproveitar para elaborar e 
difundir a nosa tese  universal. Ese obxectivo é o que agora nos ocupa. É un camiño 
difícil, somos conscientes das dificultades pero cremos no obxectivo de que todos 
os axentes nos sintamos acollidos na tese, pedindo ás forzas políticas que a cadea 
da madera non debe entrar no debate político, dado que a súa competitividade e 
mellora trascende, non só a unha lexislatura, senón a varias xeracións. 

Camiñemos cara adiante, recoñecendo estas oportunidades e deixando un legado 
orgulloso ás novas xeracións; ése será o noso gran triunfo.
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Eligio Nieto, presidente da Fundación Laboral da Construción

O presidente da Fundación Laboral da Construción, Eligio Nieto, desta-
ca a innovación e a formación como as principais liñas de colaboración 
entre as dúas entidades

A Fundación Laboral da Construción convértese no noveno socio de ho-
nor do Cluster pola súa aposta e defensa decidida da madeira

A Fundación Laboral da Construcción foi recoñecida este ano como 
socio de honor do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, o no-
veno da entidade, polo esforzo conxunto que se está a realizar para 
promover a formación e os recursos que melloren a cualificación dos 
profesionais da comunidade.

A entrega realizouse no marco da Asemblea Anual do Cluster e o galar-
dón foi recollido polo presidente da Fundación Laboral da Construción, 
Eligio Nieto, quen se achega a este espazo para compartir con nós os 
retos aos que se enfronta a entidade que preside.

Qué supón para a Fundación Laboral da Construcción ser recoñecida 
como socio de honor do CMD?

Para a Fundación é unha honra que unha entidade coma o Cluster, represen-
tativa dun dos sectores produtivos máis importantes de Galicia, se lembre 
de nós con este recoñecemento. Somos conscientes de que este premio 

simboliza a necesidade de que dous sectores tan interrelacionados, como 
son os da madeira e o da construción, deben colaborar e traballar en prol 
das nosas metas comúns, que sen dúbida son moitas e moi ilusionantes.

Estando próxima a apertura do novo Centro de Formación de Re-
ferencia en Materia de Rehabilitación, que é o que se agarda del? 
Suporá un punto de inflexión para os profesionais do sector?

O Centro de Formación de Santiago é unha resposta da Fundación La-
boral da Construción ao sector da construción e, cando falo de sector, 
falo de empresas e traballadores, xa que  somos unha entidade paritaria 
formada polas asociacións empresariais do sector, por FICA-UGT e por 
CCOO de Construción e Servicios.

En primeiro lugar, é unha resposta ás novas necesidades que as empresas 
do sector teñen para afrontar este momento de cambio profundo que 
se está a vivir na construción, sobre todo no ámbito da innovación e da 
formación. Pero tamén é unha resposta serena e en positivo do sector ao 
resto da sociedade, no que mostramos o que queremos ser: responsables 
co noso entorno, coa nosa xente, co noso patrimonio e comprometidos 
co futuro de Galicia e, desta forma, desterrar vellos estereotipos  po-
tenciados enormemente  a raíz da crise e da burbulla inmobiliaria que 
tanto dano causaron e están causando á imaxe do noso sector e, por 
extensión, ás nosas empresas.

O Cluster e a Fundación 
están destinados a co-
laborar posto que esta-
mos a falar de dous sec-
tores interrelacionados 
e con gran peso na nosa 
comunidade”

“
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Esperamos que o Centro de Formación de 
Santiago sexa un punto de inflexión, un 

espello no que todos nos miremos e reflicta 
aquelo que queremos ser”

En definitiva, esperamos que este proxecto sexa un punto de inflexión, 
un espello no que todos nos miremos e reflicta aquelo que queremos ser. 
E de que mellor maneira que nun lugar no que se formen aos traballado-
res, presentes e futuros do sector, no que se axude aos emprendedores e 
no que se apoien ás empresas do sector nos seus procesos de innovación.

En que liña cre que deberían colaborar a Fundación e o Cluster? Cal é 
o camiño a seguir para que a formación e a industria traballen da man?

O Cluster e a Fundación están destinados a colaborar, xa que estamos 
a falar de dous sectores interrelacionados e con gran peso específico 
na nosa comunidade, xa que unha parte moi importante do sector da 
madeira forma parte da cadea de valor da construción, sobre todo no 
eido da edificación residencial.  

É de vital importancia traballar na procura de sinerxias que fagan 
que as empresas dos dous sectores sexan cada vez máis competitivas. 
Aínda que son innumerables os campos nos que se podería traballar, 
cabería destacar dous nos que sería de vital importancia a estreita 
colaboración: no uso da madeira estrutural, na construción de edifi-
cios e no eido da rehabilitación, xa que o uso da madeira é especial-
mente intenso na construción tradicional galega. Esta colaboración 
debería centrarse en dúas liñas: innovación e formación.

En que proxectos está a traballar na actualidade a Fundación?

Na Fundación estamos a iniciar un novo plan estratéxico centrado na 
innovación e na sustentabilidade, especialmente no eido do empre-
go, na cualificación profesional e na prevención de riscos laborais. 
Dentro deste novo plan estratéxico están a xurdir múltiples liñas de 
actuación, tanto a nivel estatal como autonómico. Entre os proxectos 
que se están a desenvolver, destacan:

 — Acordos cos fabricantes de materiais de construción para mellorar 
a transferencia tecnolóxica no noso sector

 — Plan para a implantación de BIM no sector da construción

 — Desenvolvemento de MOOCS para empresas do sector

 — Creación dun portal de emprego gratuíto para as empresas e tra-
balladores do sector

 — Construción dun centro de formación en Ourense

 — Inauguración e posta en marcha do centro de Formación de 
Referencia en Materia de Rehabilitación. Nas súas instalacións 
preténdese acoller unha zona de coworking e un centro de mos-
tras para que os fabricantes de materiais de construción poidan 
amosar as súas novidades a técnicos e clientes.

Como perciben o futuro da construción? En que se debería poñer 
máis entusiasmo?

O noso sector encóntrase nun momento de profundo cambio, motivado 
por diferentes factores, entre os que cabe destacar:

 — A crise económica, especialmente virulenta coa clase media que 
polarizou a nosa sociedade desde o punto de vista do poder ad-
quisitivo e, ademais, os recortes das diferentes administracións 
destinados a inversión, en especial no eido da obra pública

 — A problemática medioambiental que obriga a deseñar e cons-
truír tendo en conta parámetros de eficiencia enerxética e de 
impacto no medio

 — A crise demográfica que fai que a necesidade de vivenda cambie 
da nova construción á rehabilitación 

 — Os cambios sociais que priman cada vez máis á mobilidade e á 
flexibilidade laboral e, polo tanto, fai que a opción do alugueiro 
sexa cada vez máis atractiva 

 — Os cambios tecnolóxicos relacionados con novos materiais, ener-
xías renovables e TIC 

 — A fin dos Fondos Europeos ligados á inversión en infraestruturas

Todas estas variables obrigan a adaptarse ás empresas. As empresas liga-
das á obra pública teñen que potenciar os seus procesos de internacio-
nalización, co fin de buscar mercados non tan maduros como o español 
e no que poidan poñer en valor as súas capacidades. 

No mercado doméstico, o mantemento de infraestruturas deberá ver 
incrementada a súa cifra de negocio de forma significativa, xa que 
as infraestruturas deste país teñen un nivel de mantemento moi polo 
baixo do recomendable. 

No eido da vivenda, a rehabilitación, sobre todo a ligada á eficiencia 
enerxética e á construción para alugueiro aumentarán o seu peso relati-
vo de forma moi significativa dentro do sector da construción. 

No mercado de vivenda nova, será fundamental que as empresas se 
diferencien e adapten as súas necesidades aos diferentes segmentos 
do mercado existentes. Para conseguir diferenciarse será moi impor-
tante o deseño, a eficiencia enerxética dos edificios e o equipamento 
tecnolóxico dos mesmos. 

Por último, o uso de metodoloxías BIM e o uso intensivo das TIC durante 
todo o ciclo de vida dos edificios cambiará a forma que se ten de cons-
truír, facendo que o proceso sexa máis eficiente e que existan menos 
erros que cos procesos construtivos convencionais.

Neste futuro, a madeira ten un papel protagonista, xa que o uso da 
madeira na construción é unha das mellores vías para reducir a pegada 
de carbono. Ademais, o modelado 3D dos edificios, técnica que forma 
parte da metodoloxía BIM, permite de forma exacta deseñar un edificio 
e, polo tanto, simplifica a utilización en obra de elementos prefabrica-
dos, como é o caso da madeira estrutural. Polo tanto, atopámonos no 
momento propicio xa que todos os ventos sopran a favor do uso intensivo 
da madeira na edificación residencial. 

“

Entrevista socio de honor
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Asemblea Anual CMD8

José Manuel Iglesias, reelexido presidente do 
Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia para 
os dous próximos anos

O CMD celebrou a súa Asemblea Anual no Pazo de Liñares, en Lalín, na 
que se fixeron públicos os datos de facturación e emprego das empresas 
asociadas e se reelixiu presidente

A Fundación Laboral da Construción foi nomeada como novo socio de 
honor do Cluster, o noveno da entidade

As empresas asociadas ao Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia 
celebraron a súa Asemblea Anual no Pazo de Liñares, Lalín, na que se 
presentaron os resultados económicos da entidade do pasado exercicio 
así como os retos aos que se enfrontan as empresas asociadas. No acto 
de clausura da Asemblea estiveron presentes a conselleira do Medio 
Rural, Ángeles Vázquez, o director do Igape, Juan Cividanes, e o alcalde 
de Lalín, Rafael Cuíña.

Durante o transcurso da Asemblea Anual, reelixiuse a José Manuel Iglesias 
como presidente do Cluster durante os próximos dous anos, quen mani-
festou asumir o reto con ilusións renovadas e convencido de que nos ato-
pamos no mellor dos escenarios para o sector. Neste sentido, defendeu 
a mensaxe de unidade dun sector que, con diálogo e consenso, está cha-
mado a conseguir a ansiada unión de toda a cadea de valor da madeira.

O presidente do Cluster destacou na súa intervención que tras o anuncio 
por parte da Xunta de Galicia da creación da Axencia da Industria Forestal 
de Galicia, anuncio que o sector celebrou con xúbilo, os diferentes axentes 
do sector puxéronse a traballar ao servizo da Administración para conse-
guir unha Axencia que vele polos intereses do sector e da sociedade galega.

No transcurso da Asemblea, púxose de manifesto que como empresa-
rios, os asociados do CMD cren na iniciativa  privada que se fomenta coa 
seguridade xurídica e un marco normativo claro. Nesta liña, sinalouse 
que este concepto está sendo asimilado pola Administración quen xa se 

A mensaxe que se trasladou neste mar-
co foi a de traballar de maneira conxun-

ta para acadar obxectivos comúns
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Os asociados do CMD apostan polo 
diálogo fluido entre a parte creativa e 
industrial que afecta ao deseño

A Fundación Laboral da Construción, novo so-
cio de honor do Cluster, o noveno da entidade

A posta en marcha da Axencia 
da Industria Forestal de Galicia 
é un dos principais retos para 
os próximos anos

comprometeu a modificar cinco leis para facilitar a actividade forestal. 
Ademais, destacouse a importancia de que o recurso e a primeira trans-
formación se orienten cara o mercado, dado que o condicionante da 
oferta debe vir pola demanda.

No marco da Asemblea, púxose en valor a importancia do deseño para a 
actividade das empresas do Cluster. Neste sentido, Iglesias indicou que 
se está a traballar ambiciosamente para acadar un diálogo fluido entre 
a parte creativa e industrial que afecta ao verdadeiro deseño.  

Ao termo do acto, os participantes desfrutaron dunha comida de net-
working onde o bo talante foi a nota predominante.

A Fundación Laboral da Construción, novo socio de honor do CMD

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia nomeou, no marco da súa 
Asemblea, á Fundación Laboral da Construción novo socio de honor da 
entidade, sendo o noveno ano consecutivo que a entidade ofrece este 
galardón a unha institución ou persoa física pola súa defensa e aposta 
decidida da madeira. A Fundación Laboral da Construción colle a tes-
temuña do deseñador Tomás Alonso, quen foi recoñecido o pasado ano.

Entre as múltiples accións que desenvolve a Fundación, destaca a posta en 
marcha do Centro Nacional de Referencia en materia de Rehabiltación, en 
colaboración co Consorcio de Santiago de Compostela, tamén socio de ho-
nor do CMD. Este Centro será o primeiro de España destinado á formación 
especializada e á reciclaxe no terreo da rehabilitación de traballadores e 
empresas da construción, formando cada ano a máis de 2.000 profesionais.

O presidente da Fundación Laboral da Construción, Eligio Nieto, foi o 
encargado de recoller este recoñecemento

Presentación de resultados na Asemblea Anual do CMD

Autoridades e empresas do CMD déronse cita no Pazo de Liñares de Lalín

9Asemblea Anual CMD
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Os diferentes axentes do 
sector da madeira celebran unidos 
o Día Internacional dos Bosques

Celebración do Día Internacional dos Bosques10

Revista Albura

Asociacións forestais de Galicia, propietarios de montes, industria 
da madeira, o conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Fran-
cisco Conde, a xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente e 
de Ordenación Territorial da Coruña, Cristina Carrión, o alcalde de 
Rois, Ramón Tojo, o presidente da Fundación Juana de Vega, Enri-
que Sáez, e o presidente da xunta reitora do monte veciñal de Oín, 
Luis Añón, entre outros, déronse cita no monte veciñal de Oín para 
render unha homenaxe ao monte galego con motivo do Día Interna-
cional dos Bosques que se celebra o 21 de marzo.

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, quixo destacar a impor-
tancia que teñen os bosques pola súa contribución á sostenibilidade 
social, económica e medio ambiental. Segundo Iglesias, “Galicia non 
se entende sen o seu monte nin as súas xentes. Falar de Galicia é 
falar de verde, de árbores, de cheiro a herba mollada, da morriña 
que nos invade cando estamos lonxe da nosa terra”.

Ademais, durante o seu alegato a favor do monte galego, quixo desta-
car a súa forte vertente económica: o monte xera riqueza. Así, sinaliou 
que 80.000 familias galegas reciben preto de 300 millóns de euros pola 
venda de madeira, empregando o sector a máis de 70.000 persoas.

Nesta liña, o presidente do CMD quixo lembrar as palabras de Alber-
to Núñez Feijóo na súa investidura, nas que resaltaba que estamos 
“ante a lexislatura do sector primario”, destacando a importancia 
que xoga o sector para o futuro de Galicia. Neste sentido, indicou 
que a venda de madeira pode ser o banco de moitas familias.

Os propietarios forestais reivindican a figura do padre 
Baltasar Merino
Pola súa banda, o presidente da Asociación Forestal de Galicia, 
Francisco Fernández de Ana Magán, quixo estender esta celebra-
ción, ademais de aos bosques e aos silvicultores, á flora, á fauna, á 
biodiversidade, á paisaxe, ás empresas que realizan traballos silví-
colas, aos industriais que compran os produtos e aos científicos que 
son imprescindibles para avanzar.

Neste sentido, Fernández de Ana Magán lembrou a figura do frade 
Baltasar Merino, quen se adicou con gran entrega e rigor ao estudo 

Púxose en valor o monte galego 
pola súa contribución á sosteni-

bilidade social, económica 
e medio ambiental”

da flora galega, percorrendoo case todo o país a pé, en burro ou en ca-
balo, para realizar traballos de herborización. Froito deses traballos 
foron varias publicacións e a elaboración dun importante herbario.

O perfil do propietario de montes, na actualidade, variou considera-
blemente posto que constitúe, para moitos, unha fonte complemen-
taria de rendas, nunca a actividade principal. O mesmo ocorre na 
maioría dos montes veciñais en man común, o que non é un obstáculo 
para unha xestión forestal sostible, como ocorre no monte de Oín.

O monte veciñal en man común de Santa María de Oín, en Rois, foi o escenario escollido 
para celebrar esta efeméride á que acudiron representantes das asociacións forestais, 
industria, propietarios e Administración
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12 Miradas sobre a industria da madeira

A madeira conséguenos 
conectar coa natureza, 
coa orixe e co esencial”

12

Revista Albura

“

Lois Guillán é o director de Cucuducho, 
empresa que realiza deseños compro-
metidos coa educación e coa cultura que 
cren na colaboración entre profesionais 
de diferentes ámbitos e confían na sen-
cillez para potenciar a imaxinación dos 
nenos. Hoxe achégase a este recuncho 
para compartir con nós a súa visión so-
bre o deseño galego e establecer lazos 
de colaboración entre industria e deseño

Lois Guillán, director de Cucuducho “

Como nace a idea de crear Cucuducho?

Máis que falar dunha idea, falaría dun proceso (lento). Un proceso 
no que interveñen ideas, persoas, valores e ilusión. Finalmente, todo 
isto materializaríase nunha editora de obxectos para nenos que non 
deixa de ser unha escusa para tentar de mellorar a sociedade.

A diferenza principal dos produtos de Cucuducho, sen dúbida, está 
nos deseños que presentan. En que vos inspirades para a súa creación? 

A inspiración atopámola en todas partes, no cotián, no día a día. Nun 
xesto, nun son, nun obxecto… Aínda que o realmente complicado non é lo-
calizar a inspiración, senón materializala en algo coherente e harmónico.

A madeira xoga un papel importante en Cucuducho. Que se con-
segue con este material? É complicado materializar en madeira un 
proxecto para nenos?

A madeira como material ten moitas propiedades e moi interesantes, 
pero destacaría unha por encima de todas: que nos consegue conec-
tar, dalgunha maneira, coa natureza, coa orixe, co esencial. E nesa 
esencialidade é onde os nenos se atopan máis cómodos, por iso paré-
cenos un dos materiais máis axeitados para vencellar a un proxecto 
onde os nenos son os protagonistas.

Como cre que valoran os nenos os produtos desenvolvidos en madeira? 
Trátase dunha forma de transmitir os valores de sostenibilidade xogando? 

A madeira é un material sinxelo co que se acadan, polo xeral, obxectos 
sinxelos. E aínda que os nenos aprecian esta sinxeleza, somo os maio-
res os que debemos artellar un discurso que avogue pola sustentabili-
dade e o respecto polo medio ambiente e as persoas, e que os nenos 
(pouco a pouco) vaian asumindo coma propio. Nos tivémolo claro des-
de un principio, por iso todos os produtos que fabricamos en madeira 
elabóranse con taboleiros procedentes de plantacións sustentables.
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Como cre que deberían colaborar a industria e as empresas de dese-
ño para acadar produtos diferentes e de valor engadido? En que se 
debería poñer o foco? 

Coma case sempre que se establece un diálogo, a clave está en es-
coitar. A industria pode aportar moito ás empresas de deseño e vice-
versa. Un punto de partida podería ser a creación de proxectos en 
común fóra dos eidos habituais de actuación dos participantes, pero 
no que conflúan os potenciais de ambos actores.

O deseño galego está cada vez máis posicionado a nivel internacio-
nal, con destacados profesionais que proxectan produtos diferentes 
e funcionais. Onde cre que se debería facer un maior esforzo para 
continuar con esta senda de crecemento? 

Neste punto tal vez sexa onde a industria ten máis que dicir. O co-
ñecemento e facilidade para o acceso a mercados exteriores é unha 
clara vantaxe á hora de abordar con éxito aventuras internacionais 
que permitan difundir o talento local no estranxeiro.

En que novos proxectos están a traballar? Que lle piden ao futuro? 

Agora mesmo estamos a desenvolver novos produtos, entre os que se 
atopa un que integra reciclaxe e inclusión social. Ao mesmo tempo, 
estamos a traballar nun proxecto educativo de co-creación entre ne-
nos, profesionais creativos e industria para materializar obxectos re-
ais a partir dunha metodoloxía propia. En canto ao futuro, esperamos 
que se sigan a tecer redes que permitan colaboracións como as que 
se mencionaban con anterioridade. Colaboracións coma a que está a 
impulsar o CMD para estreitar lazos coa DAG, que permitirá explorar 
propostas enriquecedoras en calquera dirección.

 

O coñecemento da industria 
galega e a súa facilidade para 
o acceso a mercados exterio-

res é unha clara vantaxe á hora 
de abordar con éxito aventuras 

internacionais que difundan o 
talento local no estranxeiro”

“
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Preto de 2.000 internautas seguiron durante os dous días nos que se 
celebrou a VI edición de Meeting Point Lignum, Encontros Online de 
Innovación en Madeira, os relatorios que os profesionais da arquitec-
tura e o deseño ofreceron a través da plataforma meetingpointlig-
num.com para amosar o papel fundamental da madeira no camiño 
cara unha sociedade sostible.

Josep Bunyesc, Óscar López (Ola Estudio), Mónica Rúa e o deseñador, 
Carlos Jiménez compartiron, a través de webinars, as súas reflexións 
sobre o peso que xoga a madeira nas construcións do presente e futuro.

Por primeira vez en seis anos, o Cluster contou coa participación 
nestas xornadas dun deseñador, Carlos Jiménez quen manifestou a 
necesidade de que deseño e industria se alíen para conseguir unha 
posición destacada do sector e ser máis competitivos. 

Esta iniciativa que, tras seis anos, conseguiu posicionarse como unha 
cita de referencia para os axentes que forman parte do proceso cons-
trutivo en madeira, está patrocinada polas empresas do proxecto 
Lignum Facile, proxecto liderado polo CMD e rede profesional de co-
ñecemento integrada por empresas pioneiras en innovación e deseño 
en madeira, que trata de dar solucións técnicas sobre o uso da ma-
deira na edificación, así como por empresas do sector. As empresas 
que forman parte de Lignum Facile son Molduras del Noroeste, Grupo 
Losán, Laminados Villapol e Senssia; empresas asociadas ao CMD e 
patrocinadoras do evento, Betanzos HB e Maderas Besteiro.

O Cluster pretende con estas xornadas continuar traballando estrei-
tamente cos prescriptores, ofrecendo unha opción próxima e útil, co 
obxectivo de compartir inquedanzas e novos proxectos.

Deseño e industria deben 
aliarse para acadar produtos 
máis innovadores e competitivos

VI Meeting Point Lignum

Foi unha das principais conclusións expostas durante os dous días nos que se cele-
braron os VI Encontros Online de Innovación en Madeira, Meeting Point Lignum

Josep Bunyesc, Óscar López (Ola Estudio), Mónica Rúa e o deseñador Carlos Jimé-
nez foron os encargados de amosar as súas experiencias no uso da madeira
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Preto de 2.000 internautas 
seguiron os relatorios durante 
as dúas xornadas de celebra-
ción. En total, a iniciativa con-

ta con máis de 14.000 
seguidores online

Josep Bunyesc Óscar López

Mónica Rúa Carlos Jiménez
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Presentación de resultados e novos socios

As empresas do Cluster da Madeira e o 
Deseño de Galicia facturaron 1.695 millóns 
de euros en 2016

O pasado ano, a entidade sumou dez novos socios aos que hai que enga-
dir dúas novas incorporacións no que vai de ano

As empresas asociadas xeran máis de 5.200 empregos

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia pechou o pasado exercicio 
coa incorporación de dez novos membros á entidade, entre os que 
destaca a Universidade de Santiago de Compostela, a través da Plata-
forma de Enxeñería da Madeira Estrutural (PEMADE), o que simboliza 
a boa disposición por achegar o mundo empresarial ao académico. 
Gracias a estas novas incorporacións, a facturación conxunta dos aso-
ciados disparouse ata os 1.695 millóns de euros, reflictindo un cre-
cemento espectacular con respecto ao 2015. Ademais, as empresas 
asociadas xeran máis de 5.000 postos de traballo o que supón tamén 
un signiticativo aumento con respecto ao anterior exercicio.

No que levamos de ano, o Cluster incorporou a dous novos asociados 
contando na actualidade con máis de 40 membros na entidade.

As empresas amósanse optimistas con respecto ao futuro e, tras uns 
anos convulsos, agardan que se manteña esta tendencia á alza. 

Aposta clara e decidida pola Industria 4.0
Para continuar nesta senda de crecemento, empresas do CMD parti-
cipan na segunda edición do Concurso de Ideas 4.0 que promove o 
Igape para apoiar a seis iniciativas colectivas para implantar a fábrica 
intelixente en sectores estratéxicos da economía galega, na fábrica 
virtual e na TIC industrial. A primeira convocatoria facilitou, ao ampa-
ro de catro proxectos colectivos, de inversión 4.0 por 38 empresas de 
sectores como madeira, automoción, aeronáutica e agroalimentación. 

Segundo palabras do director do Igape, Juan Cividanes, a colabora-
ción activa das grandes empresas, dos clústeres e centros tecnoló-
xicos coa administración autonómica é fundamental para consolidar 
os avances da Industria 4.0 en Galicia, co obxecto de asegurar que 
a comunidade autónoma continúe na vangarda da implantación da 
fábrica intelixente en España.

Nesta liña atópase o Cluster quen lidera unha agrupación de nove 
empresas decididas a invertir en Galicia coa finalidade de mellorar 
a competitividade, internacionalización e innovación do sector me-
diante a implantación de tecnoloxías da 
fábrica 4.0, logrando especialización, me-
llora tecnolóxica, redución de riscos profe-
sionais e optimización organizacional das 
Pemes que o integran, contribuíndo a for-
talecer todos os es-
labóns da cadea de 
valor sectorial. 
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Elías Cueto publica o libro “De la ar-
tesanía a la industria”, con prólogo do 
presidente do CMD

Reunión do proxecto Design4Innova-
tion en Brujas coa presenza do Cluster

Xornada de networking e homenaxe 
aos noso compañeiro César Porto

O arquitecto e deseñador Elías Cueto publica o ensaio “De la artesanía a la 
industria” que versa sobre a evolución dos modos de produción, organiza-
ción e consumo e sobre a súa influencia na misión do deseño. Ao longo do 
texto recoñécese o decisivo pulo da mecanización e tecnificación ao longo 
da historia moderna, actuando primeiro nas mentalidades e despois nos 
obxectos e na paisaxe a través das fábricas. O texto defende a idea de que 
a sociedade industrial é anterior ás industrias propiamente ditas. Esta idea 
ilústrase con algúns exemplos no ámbito da industria da madeira e o moble.

O proxecto Design4Innovation, que consiste na colaboración interrexional 
co fin de mellorar a competitividade das pemes, mantivo a súa primei-
ra reunión en Brujas. Entre os asistentes atopábase o presidente do CMD, 
mostra do esforzo que está a realizar a entidade en materia de innovación 
e deseño. Os asistentes puideron participar en talleres interactivos e visitar 
estudios punteiros de deseño da rexión, coa finalidade de coñecer modelos 
de éxito e compartir sinerxias con outras empresas do sector.

Asociados do Cluster, así como empresas do sector da madeira e do sector 
naval, compartiron en As Salgueiras (Cerceda), unha Xornada de Networking 
co obxectivo de afianzar relacións entre os asociados e establecer vínculos 
que sirvan para compartir experiencias profesionais con outras empresas. 
A este encontro acudiu, ademais, a directora de GAIN, Patricia Argerey. 

No marco da Xornada rendiuse unha homenaxe a César Porto, director de 
Calidade, Medio Ambiente e I+D de Molduras del Noroeste e membro da 
Xunta Directiva do CMD, pola súa prexubilación da que xa está a desfrutar.

Elías Cueto na Cidade da Cultura de Galicia

Design4Innovation en Brujas (Bélxica)

Xornada de networking en Cerceda

Homenaxe a César Porto
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Novas CMD

O CMD participa nas Xornadas 
Académicas Da Árbore á Cadeira, da 
Cidade da Cultura

PEMADE obtén a acreditación ENAC 
para a realización de ensaios en 
madeira estrutural

O CMD crea diferentes comisións de tra-
ballo para servir de instrumento de apoio 
á Axencia da Industria Forestal de Galicia

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, participou nas Xornadas 
Académicas Da Árbore á Cadeira, da Cidade da Cultura. Cunha inter-
vención titulada “A situación actual do sector da madeira en Gali-
cia vinculada aos procesos construtivos e de deseño de mobiliario”, 
Iglesias destacou a importancia de que se considere o deseño como 
innovación, polo que deben intervir máis criterios que o estético.

Segundo indicou o presidente do CMD, o deseño é creación pero ta-
mén é industria. Sinalou que “xa só o contacto co material nos ins-
pira. A súa textura, densidade e a súa escuadría suxírennos e guían 
como bastón ao cego”. Iglesias fixo un chamamento para que o co-
ñecemento que existe nas fábricas e nos talleres das carpinterías 
sexa aproveitado. Ademais, indicou que este mesmo interese hai que 
levalo ás Universidades, posto que a investigación debe poñerse ao 
servizo da sociedade que é dicir, o mercado.

No marco destas xornadas tamén participaron o socio de honor do CMD, o 
deseñador Tomás Alonso, e Elías Cueto, arquitecto e doutor pola ETSAC.

PEMADE (Plataforma de Enxeñería da Madeira Estrutural) pertencen-
te á Universidade de Santiago de Compostela, obtivo recentemente a 
acreditación ENAC conforme á norma internacional ISO 17025, incor-
porándose así ao listado de laboratorios españois acreditados para a 
realización de ensaios en madeira estrutural.

Neste contexto, a acreditación, dacordo á norma internacional ISO 
17025, é a ferramenta empregada de maneira extensiva en practica-
mente todo o mundo desde hai anos, para demostrar a competencia 
técnica dos laboratorios. En PEMADE son coñecedores da importancia 
que ten para as empresas recorrer a un laboratorio que asegure esta 
competencia técnica ao máximo co obxectivo de garantir a fiabili-
dade dos seus produtos ou servizos, minimizar riscos e aumentar a 
confianza dos seus clientes, así como para acadar a aceptación dos 
seus produtos noutros mercados.

O laboratorio da Plataforma de Enxeñería Estrutural conta cunha 
amplia traxectoria no estudo da madeira estrutural. Participa activa-
mente en proxectos de investigación no ámbito autonómico, nacional 
e internacional, ademais de ofrecer os seus servizos a todos os inte-
resados na realización de ensaios para a avaliación das propiedades 
mecánicas dos diferentes materiais empregados na construción.

Cando a Consellería de Economía, Emprego e Industria anunciou a 
creación da Axencia da Industria Forestal de Galicia, o CMD púxose á 
súa disposición para colaborar activamente nas posibles necesidades 
que xurdirán. Así, o Cluster creou diferentes comisións de traballo 
co obxectivo de servir de instrumento de acompañamento á Axencia, 
axudarlle coa priorización de obxectivos, establecemento de resul-
tados e subministro de información estratéxica e de negocio. As co-
misións puxéronse a traballar hai uns meses e agárdase que acaden 
resultados positivos para todo o sector.

Así, as diferentes comisións de traballo son: Forestal, que procura que 
se representen da mellor maneira posible os intereses da actividade 
forestal e primeira transformación; Deseño, que promove os valores do 
deseño e procura a súa integración na cadea de valor. Ten por obxec-
tivo facilitar a cooperación entre o mundo creativo e o industrial; In-
tegración, que facilita a resolución de diverxencias da cadea, elabo-
rando un discurso común; Relacións Públicas, que promove a harmonía 
entre socios e destes con outros axentes sociais; e de Comunicación, 
que elabora os argumentarios en base ás propostas de cada comisión.

Xornadas académicas Da Árbore á Cadeira

Participantes na Comisión Forestal 
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A subministración de madeira para uso estrutural 
con clase resistente garantida dende árbore en 
pé, madeira en rolo e madeira aserrada

O recuncho do asociado: Madera Plus

Revista Albura

www.maderaplus.es

Madera+ ofrece un servizo para predecir a calidade estrutural da madeira 
sobre árbore en pé e madeira en rolo do antes do procesado e aumentar ata  o 
90% o rendemento da madeira estrutural obtida, aplicando tecnoloxía sónica. 

A madeira para uso estrutural é un material técnico e normativizado, 
obrigado a cumprir estándares de calidade e resistencia establecidos. O 
Regulamento de Produtos da Construción (UE Nº 305/2011) esixe que se 
asigne unha clase resistente á madeira que se comercializa na UE desti-
nada cara aplicacións estruturais.

A caracterización das propiedades mecánicas da madeira en España 
foi realizada nos últimos 20 anos e, actualmente, están determi-
nados os valores característicos e asignada a clase resistente para 
as principais especies forestais como Pinus Pinaster, Pinus Radiata, 
Pinus Sylvestris, Castanea Sativa y Eucalyptus Globulus.  Sen em-
bargo, existe gran variabilidade na calidade estrutural da madeira 
destas especies entre sitios, entre árbores e ao longo do fuste (Mer-
lo et al, 2014; Riesco et al, 2014). Por iso, a industria ten unhas 
porcentaxes de rexeitamento de madeira para uso estrutural que 
supera o 35% (Hermoso et al, 2009) e, nalgúns casos, unha clase 
resistente inferior ao demandado polo cliente.

Madera Plus pon a disposición a súa experiencia de máis de 10 anos 
no uso de métodos sónicos para selección de masas forestais e 
madeira en rolo, por clase resistente a partir de modelos multi-

variantes que consideran a velocidade de desprazamento dunha onda de 
impacto na madeira e outros parámetros da árbore e do sitio. Madera Plus 
desenvolveu modelos para predicir a calidade estrutural en P. Pinaster, 
P. Radiata, Pseudotsuga menziesii y Castanea Sativa dende árbore en pé  
(Merlo et-al, 2014; Santaclara et-al, 2011; Merlo et-al, 2009, Santaclara 
et-al, 2009) e desde madeira en rolo (e.g. Santaclara e Merlo, 2013; San-
taclara e Merlo, 2015) e amosou, que o emprego da clasificación previa re-
percute nunha diminución dos rexeitamentos e aumento de rendibilidade 
na empresa de primeira transformación (Santaclara et al, 2013).

Enlazamos os intereses da produción forestal coa produción da industria 
e desenvolvemos sistemas de clasificación de propiedades tecnolóxicas 
desde árbore en pé e madeira en rolo para optimizar a rendibilidade da 
cadea de procesado. O uso de madeira preclasificada aporta unha vantaxe 
competitiva e permitirá optimizar o aproveitamento do recurso forestal e 
crear un mercado de madeira para uso estrutural en Galicia que sexa de 
interese para as empresas especializadas. É posible ofrecer unha madeira 
aserrada de orixe galego para uso estrutural, competitiva fronte á madei-
ra importada, en canto a clase resistente e pegada de carbono que, á súa 
vez, promoverá unha xestión forestal orientada a produto e mellorará o 
rendemento do inmobilizado existente nos nosos montes.
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19Reflexións do asociado: Senssia 

A importancia de coidar aos 
nosos clientes e das relacións persoais
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CEO Senssia

Benigno Ogando

Vivimos nunha época chea de présas, sen tempo para pararnos a re-
flexionar, sen desfrutar dos regalos que nos ofrece a vida cada día 
e absortos nunha pantalla de ordenador ou móbil en lugar de ver o 
que temos diante de nós. Esquecemos a menudo cales son os verda-
deiros valores que nos diferenciaron e que nos permitiron ampliar as 
nosas redes de contactos e, por extensión, ampliar o noso mercado. 
En Senssia intentamos sempre coidar estes detalles, sabedores que é 
a única forma de achegarnos aos nosos clientes e poder así, satisfacer 
as súas necesidades e comprender os seus desexos. Dende a nosa com-
pañía pretendemos que os nosos clientes nos identifiquen como unha 
parte máis do seu fogar, da súa ilusión á hora de crear o espazo no que 
compartirán moitos momentos coas persoas da súa familia e amigos. 
Nunha época tan impersoal como a actual, cobra máis sentido coidar 
estes detalles que nos acheguen ás persoas; ésa é a esencia de Senssia. 

Como reza o noso claim, “converter o teu fogar nun espazo único, mó-
venos día a día”. Este compromiso, de facer que cada persoa se sinta 
especial, exténdese a todas as áreas da empresa, abarcando dende a 
dirección, deseño, produción, administración, loxística… sendo esixentes 
e afrontando os retos en equipo, cunha actitude participativa e vitalista 
e perseguindo mellorar como profesionais e desfrutar co que facemos.

Máis aló da competitividade entre as empresas, existen as persoas, o seu tra-
to, o noso compromiso por facer que sintan este espazo como único e espe-
cial. Escoitamos aos nosos clientes e lles acompañamos nese proceso de bús-
queda do produto que mellor se adapte a eles. Esto conseguímolo a través da 
escoita activa que se complementa cun avanzado sistema de fabricación, máis 
flexible e encamiñado a lograr a máxima satisfacción. Todo isto cun obxectivo 
concreto: ofrecer un produto de calidade, innovador e exclusivo.

A calidade superior é outra das nosas preocupacións constantes. Estamos fir-
memente comprometidos coa creación de valor a través da innovación e da 
mellora continua de todo aquelo que facemos. Traballamos en solucións es-
pecíficas e innovadoras para acadar un produto coas máis altas prestacións. 

Temos un forte compromiso coa innovación e o desenvolvemento tecno-
lóxico para garantir o cumprimento das novas normativas e responder 
ás demandas cada vez máis esixentes dos clientes. 

Por último, gustaríame destacar a importancia que lle damos á nosa respon-
sabilidade social corporativa que nace dos principios e valores que desen-
volvemos e aplicamos nas relacións que mantemos cos grupos sociais e eco-
nómicos a través da transparencia, implicación e compromiso, honestidade, 
iniciativa innovadora e paixón pola excelencia, afán de superación e mellora 
continua, colaboración e traballo en equipo e respecto e enfoque humano.

Tendo a vista posta no mercado, non queremos esquecer os valores que 
dende o nacemento de Senssia tivemos claros que deberían ser o motor 
para o noso traballo diario. Non perdamos os valores que perdurarán 
no tempo, máis aló das vendas, eses valores que nos farán diferentes e 
recoñecibles polos nosos clientes. 

 

www.senssia.com
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20 Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

TÍTULO DO PROGRAMA - AXUDA: IG142 – PRÉSTAMOS DO IGAPE PARA FINANCIAR CIRCU-
LANTE E INVERSIONES CON FONDOS DO BEI (2015)

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

1. Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de ca-
pital 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.

2. Préstamos Igape-BEI-Investimento: Facilitar financiamento destinado a inves-
timentos en Galicia, con carácter complementario ao financiamento pivado.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS
1.- Poderán ser prestameiros:

a. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme independente con-
forme ao artigo 2.1 das bases.

b. As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme dependente con-
forme ao artigo 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 prestamei-
ros 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 domicilio social e fiscal en Galicia. Para o programa Igape-BEI-Investi-
mento, a pestameira 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 
financiamento mediante os préstamos regulados nestas bases. 

3.- Non poderán ter a condición de prestameiros as entidades en que concorra algun-
ha das circunstancias previstas no artigo 10.2.b) da Lei de subvencións de Galicia: 
“Solicitar a declaración de concurso, ser declarados insolventes en calquera procede-
mento, 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 rematará o 31 de maio de 2018 ou ata o mo-
mento de esgotamento do crédito orzamentario, o cal será obxecto de publicación no 
Diario Oficial de Galicia e na páxina web do Igape www.igape.es.

Máis información: Resolución do 22 de outubro de 2015 (DOG Nº209 do 03/11/2015) 
- Bases reguladoras e convocatoria 2015. Resolución do 15 de xaneiro de 2016 (DOG 
Nº14 do 22/01/2016) - Tipo de xuro 2016. Resolución do 30 de maio de 2016 (DOG 
Nº102 do 31/05/2016) - Modificación das bases reguladoras e prazo de presentación
Resolución do 22 de decembro de 2016 (DOG Nº1 do 02/01/2017)- Tipo de xuro 2017
Corrección de erros (DOG Nº16 do 24/01/2017)- Tipo de xuro 2017. Resolución do 29 
de maio de 2017 (DOG Nº 101 do 30/05/2017) - Modificación das bases reguladoras e 
prazo de presentación.

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

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: 

 — 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 présta-
mos 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.

 — 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).

 — Resolución do 16 de marzo de 2009 pola que se establece un programa de présta-
mos 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 desta axuda

Máis información: Resolución do 7 de agosto (DOG Nº 168 do 04/09/2013) – Bases 
reguladoras

 

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 
séndoo, teñan a condición de residentes.
Sectores incentivables:

a. Industrias transformadoras e servizos de apoio á produción que presten espe-
cial atención a melloras medioambientais e supoñan unha mellora significativa 
na calidade ou innovación de proceso ou produto e, en especial, os que favo-
rezan a introducción das novas tecnoloxías e a prestación de servizos nos sub-
sectores 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 significativamente o potencial endóxeno da zona.

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

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

b. b. Dende o 1 de xaneiro do 2018 ata o 31 de decembro de 2020, do 10% para 
as grandes empresas, 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 Directrices sobre axudas estatais de finalidade rexional 2014-2020.

PRAZO LÍMITE: O prazo para presentar as solicitudes finalizará o día 31 de decembro de 2020.

Máis información no Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) a través do 
teléfono: 902 300 903, e na web www.igape.es ou en informa@igape.es

 
TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG179 - RE-SOLVE 2017: APOIO AO ACCESO AO FINAN-
CIAMENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRENTE)

FINALIDADE: Programa de apoio dirixido a facilitar o acceso ao financiamento por 
parte das pemes do seu activo corrente.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas, segundo a definición 
establecida pola Comisión Europea.

Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas 
físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica 
ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo 
as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da subvención. En calquera 
caso, deberán ter radicado o seu domicilio fiscal en Galicia. Deberán cumprir os requisitos 
dos artigo 10 e 11 da Lei de subvencións de Galicia, e non ser considerados empresas en crise.

CONTÍA DAS AXUDAS: 
Axuda en forma de garantía. Consistirá no reaval do Igape durante a vixencia da ope-
ración de préstamo, en garantía do 25% do risco asumido pola SGR.
Considérase coma axuda indirecta a equivalente ao importe da prima non cobrada 
ao beneficiario.
Dentro do límite do 25%, a cobertura do reaval do Igape outorgarase por unha porcentaxe 
que, sumado aos reavais doutros organismos, non supere o 80% do risco asumido pola SGR.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas en-
tidades financeiras, iniciarase o 2 de xaneiro de 2017 e finalizará o 31 de outubro de 2017.

Máis información: na aplicación http://www.tramita.igape.es

 
TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG229 - AXUDAS A PROXECTOS DE FORMACIÓN INDUS-
TRIA 4.0 (2017)

FINALIDADE: Co obxectivo de incentivar a formación do capital humano, favorecendo a 
cooperación empresarial e o aproveitamento de sinerxías entre varias empresas, o Igape 
poderá conceder subvencións a fondo perdido a proxectos promovidos e desenvolvidos por 
organismos intermedios para mellorar a capacitación do equipo humano nas empresas.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 
1. Poderán ser beneficiarios organismos intermedios de carácter empresarial de Gali-
cia. Entenderase como tal a efectos destas axudas:

a. Entidades con personalidade xurídica propia, sen ánimo de lucro, con domicilio 
social ou centro de traballo en Galicia, que pertenzan a unha das seguintes 
categorías: asociacións empresariais, fundacións empresariais ou universida-
de-empresa, colexios profesionais, consellos reguladores de denominacións 
de orixe ou clusters empresariais apoiados no ámbito das axudas do Igape ás 
agrupacións (clusters) innovadoras convocadas por Resolución do 28.06.2013 
(DOG núm. 127, do 05.07.2013) ou que teñan a cualificación de AEI (Agru-
paciones Empresariales Innovadoras) outorgada polo Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo.
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b. Centros tecnolóxicos e centros de apoio á innovación tecnolóxica domiciliados 
en Galicia e que estean inscritos no rexistro establecido ao efecto polo Minis-
terio de Ciencia e Innovación.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades que entren dentro da 
categoría de empresas en crise. Para estes efectos, convén ter en conta a definición 
de empresa en crise que para as grandes empresas figura no punto 2.2 das directrices 
sobre axudas estatais de salvamento e de reestruturación de empresas non financei-
ras e que para as empresas aparece no apartado 18 do artigo 2 do REgulamento 
nº651/2014 da Comisión. Tampouco poderán ser beneficiarias aquelas empresas que 
estean suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha decisión da Comisión 
que teña declarada unha axuda ilegal e incompatible co mercado común.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarios as entidades en que concorra algunha 
das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei de subvencións de Galicia. 

CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención será, con carácter xeral, do 50% do custo subven-
cionable da acción formativa, podendo incrementarse en 10 puntos adicionais no caso 
de que a entidade beneficiaria cumpra coas condicións de mediana empresa e en 20 
puntos adicionais no caso de que cumpra coas de pequena empresa.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación finaliza o 31/07/2017

Máis información: Resolución do 18 de maio de 2017 (DOG Nº 102 do 31 de maio de 
2017) - Bases reguladoras e convocatoria 2017.

 
TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG227 - PROXECTOS DE INVESTIMENTO EN EQUIPOS 
PRODUTIVOS (2017)

FINALIDADE: Proxectos dirixidos a investimentos en maquinaria e outros bens de 
equipamento para ampliacións de capacidade, diversificación da produción ou cambio 
esencial no proceso de produción dun establecemento existente.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 
1.- Pequenas e medianas empresas (pemes) segundo a definición establecida pola 
Comisión Europea no Anexo I do Regulamento (UE) nº651/2014 (DOUE L 187, do 26 de 
xuño, da Comisión, do 17 de xuño de 2014, polo que se declaran determinadas catego-
rías de axuda compatibles co mercado interior en aplicación dos artigos 107 e 108 do 
Tratado UE, calquera que sexa a súa forma xurídica. Polo que tamén poderán acceder 
á condición de beneficiario as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, públicas 
ou privadas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou 
patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar 
a cabo os proxectos, as actividades ou os comportamentos ou se atopen na situación 
que motiva a concesión da subvención.

a. Que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado 
na Comunidade Autónoma de Galicia.

b. Que desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades sub-
vencionables que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subven-
cionable estando excluídas as seguintes:

 — As contempladas no ámbito de aplicación do Regulamento (UE) Nº 1388/2014, da 
Comisión, de 16 de decembro de 2014, polo que se declaran determinadas catego-
rías de axudas a empresas dedicadas á produción, transformación e comercializa-
ción de produtos da pesca e da acuicultura compatibles con o mercado interior en 
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

 — As axudas concedidas na produción, transformación e comercialización dos produtos 
agrícolas, enumerados no anexo I do Tratado de Funcionamento da Unión Europea.

 — As actividades do sector do aceiro, do sector do carbón, do sector das 
fibras sintéticas, así como a infraestrutura conexa, a produción e distribu-
ción de enerxía e as infraestruturas enerxéticas.

 — O sector da construción naval na liña de investimentos xeradores de emprego.
 — O sector dos transportes na liña de investimentos xeradores de emprego.

c. Que acheguen para o proxecto de investimento unha contribución financeira exenta 
de calquera tipo de apoio público de polo menos un 25% dos custos subvencionables, 
sexa mediante recursos propios ou mediante financiamento externo.

2. Non poderán ter a condición de beneficiarios as pequenas e medianas empresas que 
estean suxeitas a unha orde de recuperación de axudas, consecuencia dunha decisión da 
Comisión Europea.

3. Non poderán ter a condición de beneficiarias as empresas en crise segundo a de-
finición establecida no apartado 18 do artigo 2 do Regulamento nº 651/2014, da 
Comisión, do 17 de xuño de 2014.

4. Non poderán ter a condición de beneficiarios as sociedades mercantís en que con-
corra algunha das circunstancias previstas no artigo 10.2º e 3º da Lei de subvencións 
de Galicia ou incumpran as obrigas do artigo 11 da citada Lei de subvencións.
 
CONTÍA DAS AXUDAS:  A subvención poderá chegar ata o 20% dos investimentos subvencio-
nables no caso de pequenas empresas, e ata o 10% no caso de medianas empresas.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación rematará cando se produza a primeira das 
seguintes circunstancias:

 — Que se esgote o crédito orzamentario, o que será obxecto de publicación no DOG
 — O 30 de decembro de 2017.

Máis información: RESOLUCIÓN do 19 de maio de 2017 (DOG Nº 103 do 1 de xuño de 2017)

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Energía y Turismo

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: AXUDAS PARA ACTUACIÓNS DE REINDUSTRIALIZACIÓN

FINALIDADE: Apoios financeiros para a execución de investimentos materiais des-
tinados á creación ou traslado de establecementos industriais e as ampliacións de 
capacidade de produción instalada e mellora e/ou modificación de liñas de produción 
anteriormente existentes. A presente convocatoria aplicarase aos proxectos ou actua-
cións de reindustrialización e fomento da competitividade que se efectúen en todo o
territorio nacional, dentro do cal se establecen as seguintes zonas específicas
atendendo ao municipio de realización da actuación: Comarcas de Ferrol, Eume e Or-
tegal da provincia de A Coruña: comprende os municipios de Ares, Cabanas, A Capela, 
Cariño, Cedeira, Cerdido, Fene, Ferrol, Mañón, Moeche, Monfero, Mugardos, Narón, 
Neda, Ortigueira, Pontedeume, As Pontes de García Rodríguez, San Sadurniño,
As Somozas y Valdoviño. O resto de municipios no contemplados nas zonas específicas 
conforman a zona xeral.

O réximen de concesión será de concurrencia competitiva en cada unha das zonas específi-
cas e xeral. As solicitudes das zonas específicas que, reunindo os requisitos para ser benefi-
ciarios e superando os umbrais dos criterios de avaliación, non poideran ser estimadas por 
falta de crédito suficiente na partida orzamentaria da súa zona, asignaránse á zona xeral 
onde concurrirán co resto de solicitudes de dita zona. O procedemento de concesión de 
financiación das solicitudes asociadas á zona xeral realizaranse en derradeiro lugar unha 
vez determinada a totalidade de solicitudes que concurren nela.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 
1. Poderán acollerse á financiación as sociedades válidamente constituídas que non 
formen parte do sector público, e desenrolen ou teñan previsto desenrolar unha ac-
tividade industrial productiva.
2. Poderán acollerse á financiación as sociedades válidamente constituídas que non formen 
parte do sector público, e desenrolen ou teñan previsto desenrolar unha actividade industrial 
productiva encadrada na sección C- Divisións 10 a 32 da CNAE 2009 (Industria manufacturera).
3. Aos efectos do establecido no artigo 11.4, no caso de actuacións cofinanciadas polo 
Banco Europeo de Inversións, ademáis aplicaráse a categoría de Mid-Cap.
4. Non poderán obter a condición de beneficiario entidades nas que concurra algunha 
das circunstancias detalladas no artigo 13.2 da referida Ley Xeral de Subvencións nin 
aquelas empresas que esté suxeitas a unha orden de recuperación pendente tras unha 
Decisión previa da Comisión Europea que houbese declarado unha axuda ao beneficia-
rio ilegal e incompatible co mercado común. 

CONTÍA DAS AXUDAS: 
Os apoios financieros á reindustrialización e fomento da competitividade industrial 
terán a forma de préstamo reembolsables.
As características dos préstamos serán as seguintes:
* Importe máximo do préstamo.
 O importe da financiación a conceder para todolos tipos de inversión será do 75 por 
cento sobre o orzamento financiable.
* Límites
A financiación pública total da inversión, computada como suma dos recursos públicos 
concedidos por cualquera Administración e/ou ente público, non poderá exceder do 
75 por cento sobre o total do orzamento do proxecto de inversión financiable.

Si a data de constitución do solicitante é o ano no que se efectúe a convocatoria 
ou o inmediato anterior, o importe do préstamo a conceder non poderá superar en 
tres veces os derradeiros fondos propios acreditables mediante documento público 
do solicitante no prazo de solicitude. No resto dos casos, dito límite fixase en cinco 
veces os fondos propios do solicitante acreditados mediante as contas presentadas 
para su valoración.

Prazo máximo de amortización: Dez anos, cun plazo de carencia de tres anos.
Tipo de xuro: Determinaránse en función da clasificación obtida polo beneficiario 
e da garantía constituída antes da resolución de concesión, de acordo co apartado 
decimoquinto desta orde de convocatoria:
Según categoría de calificación: Clasificación / Tipo de xuro do préstamo (%) Exce-
lente: 1,575 % Boa: 2,20% (garantía menor que 41% e maior ou igual que 10%), 1,575% 
- resto dos casos. Satisfactoria: 4,00% (garantía menor que 41% e maior ou igual que 
10%),  2,20% (garantía maior ou igual que 41% e menor que 70%), 1,575% (garantía 
maior ou igual que 70% e menor ou igual que 100%).

Garantías obrigatorias. Coa solicitude de financiación deberá presentarse resgardo de 
constitución de garantía ante a Caixa Xeral de Depósitos, por un importe igual ao 10 
por cento do préstamo solicitado.

PRAZO LÍMITE: Ata o 17 de xulio de 2017

Más información: 
Orde IET/619/2014 de 11 de abril (BOE Nº96 de 21/04/2014) - Bases reguladoras 
Orde IET/10/2015 de 12 de enero (BOE Nº14 de 16/01/2015) - Modificación bases
Extracto da Orde de 4 de abril de 2017 (BOE Nº84 de 08/04/2017)- Convocatoria 2017

Axudas e subvencións
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22 Feiras 

The Manchester Furniture Show

Australian International Furniture Fair

Wood Tech India 

Tecnomueble 

Lugar: Manchester Central, Manchester. Reino Unido

Datas: 16-18 de xullo 2017

Máis información: www.manchesterfurnitureshow.com

Salón das novidades e tendencia no sector do moble de interior

Lugar: Melbourne Exhibition Center. Melbourne, Australia

Datas: 20-23 de xullo 2017

Máis información: www.aiff.net.au

Feira de moble e decoración

Lugar: Chennai Trade Center. Chenai, India

Datas: 4 a 6 de agosto 2017

Máis información: www.woodtechindia.in

Feira internacional da madeira e a industria de procesamento de madeira

Lugar: Guadalajara Exhibition Center. Guadalajara, México

Datas: 16 a 19 de agosto 2017

Máis información: www.tecnomueble.com.mx

Feira Internacional de Madeirae Mobles Industriais

ExpoDrev Russia

Bife – Sim

London Design Festival

MOW Bad Salzuflen

Lugar: Exhibition Center Siberia. Krasnojarsk, Siberia, Russia

Datas: 5 a 7 de setembro 2017

Máis información: www.krasfair.ru

Punto de encontro internacional para a industria de transformación da madeira

Lugar: Romexco Exhibition Center. Bucarest, Rumania

Datas: 13 a 17 de setembro de 2017

Máis información: www.bife-sim.ro

Exposición internacional de mobles, produtos de madeira, madeira e interiorismo

Lugar: Londres, Reino Unido

Datas: 16 a 24 de setembro de 2017

Máis información: www.londondesignfestival.com

Evento que dá a coñecer as novas tendencias no ámbito do deseño

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen. Alemania

Datas: 17 a 21 de setembro 2017

Máis información: www.mow.de

Feira do moble máis importante de Europa

For Wood

Feira do Moble de Yecla

Lugar: PVA Expo Praga

Datas: 19 a 23 de setembro de 2017

Máis información: www.for-wood.cz

Feira de construción de madeira

Lugar: Yecla, Murcia. España

Datas: 25 a 28 de setembro 2017

Máis información: www.feriayecla.com

Feira do moble
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Feiras

SubFurniture

Timber Expo

Lugar: International Exhibition Center Novosibirsk. Rusia

Datas: 3 a 6 de outubro de 2017

Máis información: www.ite-exhibitions.com

Exposición internacional especializada de industria da madeira e do moble

Lugar: National Exhibition Center Birmingham. Reino Unido

Datas: 10 a 12 de outubro de 2017

Máis información: www.timber-expo.co.uk

Feira de Madeira

Intermob

High Point Market 2017

Intercasa 2017-06-15

Holzhaus

Lugar: Tüyap Fair Convention & Congress Center. Estambul

Datas: 14 a 18 de outubro de 2017

Máis información: www.intermobistanbul.com

Feira Internacional de produción de moble e de transformación de madeira

Lugar: High Point, North California. Estados Unidos

Datas: 14 a 18 de outubro de 2017

Máis información: www.highpointmarket.org

Feira máis grande da industria do moble

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa. Portugal

Datas: 18 a 22 de outubro 2017

Máis información: www.intercasa.fil.pt

Feira de decoración e deseño de interiores

Lugar: Expocentre Fairgrounds. Moscú. Rusia

Datas: 26 a 29 de outubro de 2017

www.holzhaus.ru

Feira de casas de madeira

Brussels Furniture Fair

Batimat

Branchentag Holz

Lugar: Brussels Expo – Bruselas, Bélgica

Datas: 5 a 8 de novembro 2017

Máis información: www.meubelbeurs.be

Feira de mobiliario e deseño de interiores

Lugar: Paris-Nord Villepinte Exhibition Center. París. Francia

Datas: 6 a 10 de novembro 2017

Máis información: www.batimat.com

Feira Internacional de Construción

Lugar: Köln Messe. Colonia. Alemania

Datas: 14 a 15 de novembro 2017

Máis información: www.branchentag.de

Foro do sector para o comercio de madeira en Alemania
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