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O traballo constante e de unidade como
cadea, comeza a dar resultados ilusionantes
Jose Manuel Iglesias, Presidente do CMD

A

o longo do último ano, a nosa axenda centrouse en diferentes actividades que,
en gran parte, foron marcadas pola Administración. Sen perder intensidade no
noso esforzo pola formación, a competitividade e a internacionalización, os dous
grandes eixos de traballo do CMD deberían ser, por un lado, o recurso, o forestal e, por
outro lado, o deseño e a xeración de valor.
Nos últimos meses estivemos a traballar en tres áreas fundamentais. Por un lado,
na construción da unidade de acción na cadea. Isto, ademais de ser necesario para
que se nos respecte, é fundamental para que, internamente, demostremos que
somos capaces de atopar solucións aos nosos problemas. Ante a sociedade, ante o
goberno e ante o noso colectivo debemos facernos respectar. Estamos a ver como
se vai alzando a estrutura dunha nova construción, na que intelectuais, periodistas,
empresarios, fundación, líderes sociais… en definitiva, persoas xenerosas axúdannos a apuntalala, amosando o seu amor a Galicia. Cómpre entender que para construír entre todos un gran edificio, con pilares sólidos, temos que ceder soberanía.
Neste sentido, traballamos coa sociedade civil e cos medios de comunicación, neste
soño de construír un edificio forte e grande para que a sociedade comprenda que se
ao noso sector lle vai ben, tamén lle irá ben a Galicia. Comezamos demostrando que
se aos propietarios forestais lles vai ben, tamén lle irá ben á industria e viceversa. Ese
proceso foise ampliando e agora sumáronse todos os que xeran economía no rural.
Nas últimas semanas escoitamos aos directores dos medios de comunicación
máis importantes dicir que a percepción do noso sector mellorou socialmente. A
nosa intensa actividade outorgounos máis presenza, se cabe.
O noso traballo cítase como modelo en diferentes foros de empresarios, feito que
nos enorgullece profundamente. Non queremos dar consellos a ninguén, só pretendemos consolidar o noso traballo e, se despois o noso exemplo serve para outros,
nos alegraremos enormemente pero, mentres tanto, só cos feitos reais falaremos.
No plano práctico traballamos na simplificación administrativa e no ámbito do
traballo, no plan forestal, explicando aos partidos e ao goberno que a sostenibilidade económica é clave para resolver a social e a ambiental. Os partidos políticos
deben entender que ninguén inviste nin se esforza, se non obtén a cambio un
resultado. É simple. Sendo Galicia un país de propietarios, cómpre implicar a estes

na rendibilidade do seu investimento para loitar contra os incendios e o abandono,
para xerar valor gracias á oportunidade que supón a bioeconomía.
Toda limitación que se lle impoña ao propietario non pode basearse en socializar os
beneficios e privatizar os custos. Se a viabilidade vese mermada, debe ser compensado, como mínimo, para que non perda o seu investimento. Por iso propuxéronse unhas
posibles liñas de financiamento que os partidos políticos recolleron nos seus informes.
Tamén solicitamos que o inventario e o plan estratéxico axuden ao propietario
a planificar o seu investimento e, por tanto, deben ser claves en calquera plan
que se prece. Outra cuestión capital, aspiración histórica, que parece que está
asumida de maneira unánime por todos os partidos é que a produción forestal se
separe de incendios. Algo tan de sentido común como que cada materia teña os
seus obxectivos e recursos será unha realidade.
Mentres tanto, en todos os foros que temos ao noso alcance, clamamos polo apoio
ao deseño industrial, tanto na edición de produto como no deseño de procesos.
Elevamos varias propostas e aspiramos a que nos comprendan. En Galicia temos
grandes capacidades nas empresas do contract e nas nosas pemes que atesoran
tradición e oficio; o deseño é clave para axudarlles a diversificar, para axustar e facer
sostibles os seus custos fixos e para acadar mercados internacionais. Neste sentido,
os nosos interlocutores habituais son a recentemente creada Axencia Galega da
Industria Forestal, XERA, e a Axencia Galega de Innovación, GAIN.
En canto a XERA, todos celebramos a súa creación. Non só por coordinar os recursos da
Administración, senón para transmitir á sociedade as bondades do consumo responsable
para conseguir un mundo sostible. Dende aquí desexamos moito éxito á Axencia e ao
seu director que, en todo momento, comprendeu o labor que desempeñamos.
O Cluster, como todas as empresas, pasou dificultades ao longo da crise. Como
ocorre coas empresas, vemos como aumentaron as expectativas. Tanto a sociedade como os novos socios vennos como unha ferramenta útil para interactuar coa
sociedade e coa Administración, como un instrumento para ordenar e priorizar as
nosas necesidades e elaborar un discurso común. Debemos estar orgullosos dos
nosos antecesores e deixar o camiño fácil para os nosos sucesores. O meu desexo
é que a miña humilde contribución estivera en liña con estes principios.
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Presentación consenso sector forestal

A cadea de valor da madeira chega a un
consenso para o sector forestal de Galicia
Trala celebración de varias reunións dende o pasado ano e convocadas
pola Fundación Juana de Vega, os diferentes axentes do sector e da sociedade civil alcanzan un consenso que se reflicte nunhas regras compartidas para favorecer o desenvolvemento do sector forestal en Galicia

As asociacións de propietarios forestais, empresas de servizos e da industria de primeira e segunda transformación, que conforman a cadea
de valor da madeira, convocadas pola Fundación Juana de Vega e tras
meses de reunións de traballo nas que se debateron e intercambiaron
ideas, presentaron, na Cidade da Cultura, as propostas de consenso
para o sector forestal de Galicia. O acto contou con representantes de
todas as asociacións da cadea, así como membros da sociedade civil,
das universidades, da política e entidades ecoloxistas.

O medioambiente e o sector forestal precisan dunha estabilidade que perviva nos
anos e nas xeracións
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Partindo das problemáticas actuais que presenta a sustentabilidade do
monte na súa tripla vertente económica, social e medioambiental, orixinadas, entre outras causas, polo despoboamento do rural e o abandono
do territorio e as condicións climáticas e edafolóxicas, establecéronse
unha serie de propostas que pretenden reverter esta situación. As propostas están orientadas a superar a excesiva fragmentación da propiedade, simplificar a normativa que afecta á xestión do monte, diversificar
a produción forestal, avanzar nos procesos de ordenación e certificación
forestal e camiñar con paso firme cara a bioeconomía como motor de
desenvolvemento futuro e xerador de riqueza nos espazos rurais.
Os axentes implicados acadaron unha serie de puntos de consenso cos
que pretenden abrir novos camiños para o desenvolvemento do sector e
servir de orientación ás políticas públicas para a ordenación e a xestión
forestal, nas que deben primar unha visión a longo prazo. O medioambiente e o sector forestal precisan dunha estabilidade que perviva nos
anos e nas xeracións.
Propostas de consenso xa aprobadas
O presidente da Fundación Juana de Vega, Enrique Sáez, e o presidente
do Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, José Manuel Iglesias, foron
os encargados de facer públicas as propostas de consenso para o sector
forestal de Galicia ante os representantes das diferentes entidades e
axentes que participaron neste proceso.

Presentación consenso sector forestal

O documento reflicte a realidade do sector forestal galego e recolle as súas
demandas e necesidades. Con el preténdese establecer un punto de partida que permita posicionar ao sector forestal no lugar que lle corresponde.
As liñas de consenso acadadas, resúmense en oito grandes puntos que
pretenden ser comprendidos e tidos en conta tanto pola Administración como polo conxunto da sociedade. Cada un destes puntos atópase
desenvolvido nun documento final.

7

Coas propostas acordadas,
preténdese que se vele polo futuro
do sector forestal e que se actúe
coas miras postas a longo prazo

 O futuro do medio rural dependerá da súa capacidade de xerar
valor e do seu recoñecemento social.
 Sustentabilidade social, ambiental e económica. Cómpre rachar
coa dicotomía medioambiente/produción.
 É fundamental superar os problemas do abandono do rural.
 Potenciación de actuacións de base colectiva e comunitaria que
permitan superar os problemas de minifundio e impulso da certificación forestal.
 Simplificación e clarificación da normativa vixente, cun marco claro e a longo prazo na ordenación xeral do territorio.
 Concienciación social sobre os valores do monte.
 Formación e innovación ao longo de toda a cadea de valor para
mellorar a competitividade.
 O sector forestal debe promover a biodiversidade e o deseño de
produto e avanzar cara a bioeconomía para xerar valor sostible a
longo prazo.
A cadea de valor da madeira destaca o esforzo realizado por todos os
participantes nestas reunións, demostrando a súa boa disposición para
chegar a este consenso. Coas propostas acordadas, os participantes
desexan que se vele polo futuro do sector forestal e insta aos partidos
políticos a actuar coas miras postas a longo prazo.
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Entrevista presidente Fundación Juana de Vega

Enrique Sáez

Presidente da
Fundación Juana de Vega

“

A sociedade galega
está preocupada e
interesada polo que
pasa co monte galego”
O presidente da Fundación Juana
de Vega, Enrique Sáez, valora de
forma moi positiva o traballo realizado de consenso entre os diferentes axentes que forman parte
do monte galego
Destaca o nivel de unidade acadado no proceso de debate e de
construción de acordos que amosa a capacidade da sociedade civil
de traballar xunta
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“

Un dos retos pendentes da dinámica é integrar
ben á Administración galega neste proceso de
intercambio de ideas e de procura de solucións”

Entrevista presidente Fundación Juana de Vega
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“

Cómpre avanzar
en lograr un plan forestal co
consenso de todo o sector
e da sociedade galega que
sirva para aproveitar as capacidades e potencialidades
do noso territorio rural”

A Fundación Juana de Vega foi a artífice de convocar a asociacións de
propietarios forestais, empresas de servizos e da industria de primeira
e segunda transformación que conforman a cadea de valor da madeira
a varias reunións de traballo, dende o pasado ano, para debater e
intercambiar ideas co gallo de chegar a unhas propostas de consenso
para o sector forestal de Galicia que se materializaron no pasado mes
de maio. Enrique Sáez, presidente de dita Fundación, achégase a este
espazo para explicarnos este proceso e os seguintes pasos a dar.
Como se valora dende a Fundación que preside, o traballo realizado durante estes meses para acadar o consenso forestal?
Foi un traballo intenso para coordinar reunións e conseguir o maior
número de asistentes. O esforzo foi colectivo, participou xente de diversas organizacións e con distintas sensibilidades. Isto mostra que a
sociedade galega está preocupada e interesada polo que pasa co noso
monte. Actitude reforzada pola desgraza dos lumes catastróficos que
se concentraron no día 15 de outubro último.
Como cre que afectará ao futuro do sector en Galicia?
Trátase dun primeiro paso importante para mobilizar axentes diferentes que teñen que ver coa situación do monte, o que xa é importante en si mesmo. Temos un mellor coñecemento os uns dos outros,
o que nos vai axudar a traballar xuntos con máis eficacia. O networking vai funcionar con máis intensidade e iso axudará a mellorar a
situación do monte e de todo o que ten que ver con el.
Pero aínda hai retos pendentes nesta dinámica, como o de integrar
ben á Administración galega neste proceso de intercambio de ideas,
de debate e de procura de solucións.
Como valora a unidade dos diferentes sectores que forman parte do
mundo rural nas últimas iniciativas desenvolvidas conxuntamente?
O nivel de unidade acadado foi un logro salientable do proceso de
debate e de construción de acordos, porque mostra a capacidade
da sociedade civil de traballar xunta. Esa é unha auténtica riqueza
colectiva, que debe estar na base dun desenvolvemento moderno
das diferentes capacidades que ten o espazo rural en xeral e o que
chamamos monte en particular.
En que aspectos se debe poñer o foco nos próximos meses?
É difícil salientar un obxectivo concreto para focalizar o traballo nos
próximos meses. A curto prazo a preocupación fundamental será,

como cada verán, o asunto dos incendios. Todos deberíamos intentar
botar unha man neste tema, dentro das actividades de cada quen.
E a ver se hai sorte e chove de vez en cando. O outro obxectivo é
avanzar en lograr un plan forestal co consenso de todo o sector e
da sociedade galega que sirva para aproveitar as capacidades e as
potencialidades do noso territorio rural.
Cal é a materia máis urxente que se debe abordar?
Desde o meu punto de vista, o maior atranco estrutural para a
mellora do noso sector rural, cunha incidencia moi directa tamén
no espazo con vocación forestal, está no fraccionamento da propiedade da terra e a crecente dificultade para encontrar aos donos
de moitas pequenas fincas, derivada do despoboamento de gran
parte do territorio. A Fundación Juana de Vega ten participado
e apoiado de moitas formas o proceso que deu lugar ao Observatorio da Mobilidade de Terras de Galicia, porque considera que
a información contrastada da que podemos dispor, debe axudar
a un mellor funcionamento do mercado de terras. A Xunta está
tentando tamén axudar a que se dinamice este mercado con vantaxes fiscais, modelos de sociedades e agrupacións para fomentar
a xestión conxunta… Trátase dunha eiva estrutural na que haberá
que traballar arreo durante decenios.
En que liña deben traballar a Fundación e o sector da madeira para
poñer en valor o monte galego?
O sector da madeira ten empresarios, directivos e técnicos que saben o que queren e ten demostrado que poden traballar xuntos, por
riba de diferentes sensibilidades, e colaborar coa Universidade e
centros de investigación.
Como xa teño reiterado, hai moito que facer. A Fundación Juana
de Vega é un axente máis desa sociedade civil que quere ser dinámica e moderna. Temos por obxectivo axudar á mellora do espazo
rural galego. Tratamos de escoitar aos que saben, de informarnos
das cousas que se fan e dedicamos tempo a analizar como empregar mellor os recursos que produce o noso patrimonio. Froito diso
dispoñemos de varios programas en marcha orientados fundamentalmente á mellora da paisaxe e a formación nesa área; á investigación, cun peso alto da que vai dirixida a preservar e recuperar
o patrimonio xenético de utilidade para o desenvolvemento dos
sectores con máis impacto na produción primaria, e ao apoio aos
emprendedores e a súa xestión.
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Entrega caxato a La Voz de Galicia

A cadea de valor da madeira e a plataforma do
rural programan diferentes actos e
formas de colaboración cos medios de
comunicación para conseguir mellorar a imaxe
do rural e a autoestima dos seus habitantes

A cadea de valor da madeira, integrada nunha plataforma pola defensa do rural, necesita comunicar á sociedade a importancia das actividades que se desenvolven nel: gandería, agricultura, forestal, caza
e pesca que xeran economía e sustentabilidade. A sociedade debe
entender que non é posible a sustentabilidade social e ambiental se
non existen persoas no territorio que os xestionen.
A cadea de valor da madeira e a plataforma polo rural queren apoiarse nos medios de comunicación comprometidos con Galicia co obxectivo de transmitir á socicedade estes valores. Ata agora, o rural non
ocupaba o espazo que merecía nos medios de comunicación e este,
era enchido por outras sensibilidades que, sen dubidar da súa boa
intención, descoñecen a realidade dos que viven no rural.
Esta iniciativa comezouse coa sociedade civil coa intermediación da
Fundación Juana de Vega e agora arrancou con La Voz de Galicia para
continuar co resto dos medios de comunicación galegos, co fin de
poder explicar a visión do mundo rural. O apoio dos medios servirá
para que o rural sexa máis comprendido. É fundamental o apoio dos
medios de comunicación polo seu forte impacto na sociedade e porque garanten rigor e veracidade ás noticias que se difunden, posto
que o rural é vítima das frecuentes sentencias seudocientíficas que
acabaron de implantar unha posverdade muy perniciosa para os habitantes do rural, xa que condicionan as políticas públicas e inflúen de
forma determinante nos partidos políticos.

O primeiro dos actos foi con La Voz de
Galicia para agradecerlle o seu tratamento
e adicación ao mundo rural

As entidades representadas no primeiro dos actos foron: Fundación
Juana de Vega, Unemadera, Monte Industria, Asociación Forestal de
Galicia, Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, Serfoga, Promagal,
Amigos da Terra, Unións Agrarias, Fonteboa-Escolas Rurais, Universidade de Vigo, Universidad de Santiago de Compostela, Xosé Luis Barreiro
Rivas, Venancio Salcines, Mesa Galega pola Caza, grupo de Desenvolvemento Local, explotacións Forestais Souto Carrillo, European Dairy
Farms, Proma, Silvanus e a Asociación para a xestión do Xeoparque
Costa da Morte, presidida por José Manuel Pato, promotor de desenvolvemento rural, turismo rural e turismo náutico.
Neste acto, fíxose entrega ao presidente do Grupo Voz, Santiago Rey,
dun caxato de acibro que recolleu, no seu nome, Xosé Luis Vilela, director de La Voz de Galicia. O caxato é un símbolo de mando que significa sabiduría e lucidez, mentres que o acibro representa a veracidade.
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Este tipo de iniciativa estenderase a todos
os medios de comunicación para a dar a
coñecer a cultura do rural
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Mobilización a favor do mundo rural

O mundo rural saíu ás rúas de Compostela para pedir que se recoñeza o seu labor
económico, sostible e medioambiental
O acto, que non foi contra ninguén, estivo convocado por organizacións
agrarias, forestais, do mundo da caza e da pesca baixo o lema “Creamos
natureza e vida no rural. Non somos o problema, somos a solución”
Cunha afluencia masiva, os participantes congregáronse na Alameda da
capital galega onde leron un manifesto a favor do mundo rural e das actividades que se desenvolven nel

Organización agrarias, forestais e do mundo da caza e da pesca saíron
ás rúas de Compostela co gallo de poñer en valor as actividades que se
desenvolven no mundo rural e que son as que están a favorecer fixar poboación e riqueza no rural para mantelo vivo e activo. Baixo o lema “Creamos natureza e vida no rural. Non somos o problema, somos a solución”,
congregáronse na Alameda para ler un manifesto a favor do mundo rural.
A mobilización, que non foi contra ninguén, xurdiu en resposta ao
abandono que está a sufrir o mundo rural. Cómpre que a sociedade
tome conciencia que se persiste o abandono do rural galego, só é
cuestión de tempo unha catástrofe social e medioambiental. Por iso,
convidáronse a todos os partidos políticos a participar nesta marcha
por tratarse dunha reivindicación dunha vida digna e un futuro próspero para o mundo rural.
Unha silvicultura activa, integrada cun sector agrogandeiro activo, e
unha mellor xestión e sustentabilidade son claves para o devir do rural.
Solucións que requiren formulacións a longo prazo e cun apoio decidido de toda a sociedade para aproveitar as oportunidades que supoñen
a bioeconomía, o coidado do medio ambiente e os novos usos do territorio, cambiando o abandono por unha fonte de riqueza e orgullo.

Todos os sectores que conforman
o mundo rural fixeron un decálogo
para compartir coa sociedade a importancia das actividades que se desenvolven
nel e que aseguran o seu futuro
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A mobilización pretendeu visibilizar o labor que desenvolven os diferentes sectores que forman parte do medio rural, reivindicando o
seu papel de protectores dun patrimonio que é beneficio de todos.
Esquécese en moitas ocasións este papel dos que están a velar polo
futuro do mundo rural, investindo nel dende os distintos sectores e
evitando o seu abandono e deterioro medioambiental.

A mobilización
xurdiurural
en resposta
Mobilización a favor
do mundo
13 ao

abandono que está a sufrir o medio rural

Decálogo en defensa do mundo rural
Os sectores que forman parte do mundo rural lanzan un decálogo na súa defensa co
que desexan compartir coa sociedade cal é a aportación que realizan e amosar que as
actividades que se desenvolven no rural son fundamentais para asegurar o seu futuro.
O que salientan neste decálogo é o seguinte:
 O rural de Galicia merece un futuro e somos nós que o temos que construír defendendo actividades e servizos de calidade que axuden a fixar poboación para
manter un rural vivo e activo
 Queremos un rural produtivo e sustentable como garante de respecto ao
medioambiente para manter un patrimonio natural que sexa motivo de orgullo
parta todos os galegos
 Sen o sector primario, sen o seu traballo diario, sen os seus pastos, cultivos,
terras de labor que actúan de cortalumes naturais, non hai protección posible
contra as vagas de lumes catastróficas que ameazan todos os veráns a gran
parte da superficie forestal de Galicia
 Unha xestión forestal sostible crea riqueza e xera emprego, á vez que coida o monte
e fixa dióxido de carbono, depurando as augas e loitando contra o cambio climático
 Hai que defender un rural produtivo que complemente as rendas das familias que
nel habitan, producindo madeira e outras materias primas renovables, claves para
a bioeconomía do século XXI
 Reivindicamos o noso dereito a cazar e o respecto á Caza como ferramenta de
xestión para o aproveitamento sostible das especies que permita controlar as
súas poboacións; sobre todo, as especies de caza maior, en busca do equilibrio
medioambiental, minimizando os danos aos cultivos, que farían inviable a agricultura e gandeiría en Galicia e contribuíndo á seguridade viaria nas estradas galegas. Ao tempo que a caza actúa como factor limitante da propagación de graves
enfermidades para a fauna doméstica
 Queremos defender uns montes veciñais multifuncionais que sigan conservando o seu carácter de propiedade comuneira evitando calquera usurpación ou
intento de privatización
 A Pesca Fluvial xestiona e mellora os ecosistemas piscícolas dos nosos ríos, achega os
cidadáns á natureza e, xunto á Caza, xera actividade económica desestacionalizada
no noso rural, especialmente nas áreas máis deprimidas e desfavorecidas
 Non nos resignamos a asistir ao declive social, demográfico e cultural do rural
galego sen dicirlle á sociedade que somos necesarios para construír un gran futuro
conxunto no que queda moito por facer e do que queremos ser parte importante,
necesaria e activa
 Os habitantes do rural e as actividades que nel se desenvolven non son un problema para
o medio ambiente galego, senón son a solución aos seus problemas de conservación
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Miradas sobre a industria da madeira: Iñaki Leite

“

A vivenda con madeira de batea de A Ribeiriña
é unha volta á paisaxe da miña nenez”

Iñaki Leite, que na actualidade ten o seu estudio de Arquitectura en Londres, confía moitos dos
seus traballos a carpinteiros galegos que destacan polo seu oficio

O arquitecto Iñaki Leite puxo en marcha o seu estudio de Arquitectura en Londres, Your Architect London, onde está a traballar na actualidade en diferentes proxectos residenciais pero sempre coas miras
postas en Galicia. Natural de Boiro, a construción dunha vivenda realizada con madeira de batea reciclada en A Ribeiriña puxo os focos
nel pola orixinalidade e nostalxia que representa. Falamos con este
emprendedor arquitecto para coñecer como xurdiu este proxecto e
en que novas iniciativas está mergullado.
Como xurdiu a idea de construír con madeira de batea reciclada?
A miña infancia transcorreu en Boiro e con vistas ao mar. A paisaxe
das bateas e todo o que xira arredor delas estivo moi presente na
miña nenez. A parcela na que está construída a vivenda está mirando
á ría. Como arquitecto, quixen facer ese diálogo máis profundo de
integración coa paisaxe, crear un diálogo de tradición, da industria…
ademais da integración a nivel cromático e de volume. Trátase de
algo máis emocional posto que era a paisaxe que vía na miña infancia.
Que particularidades presentou traballar con este material? Como
está a responder ao paso do tempo?

Na actualidade está a
traballar en varias coleccións
de mobiliario e ten activos varios
proxectos residenciais tanto en
Londres como en España

As bateas están arredor de 25 anos sobre o mar polo que o máis
complicado, inicialmente, foi a colleita do material que nos levou
un ano, aproximadamente, posto que primeiro hai que facer unha
selección das que serven. O proceso de traballo foi moi parecido ao
dunha madeira nova, unicamente cómpre ter máis coidado en limpala
posto que se non se eliminan ben os restos, pode dar problemas máis
adiante. Esta propia madeira, ao estar sobre o mar tantos anos, xa
tivo un coidado especial en comparación con outras.
En relación ao paso do tempo, unha das particularidades que máis me
gustan é que a casa xa naceu vella e así se mantén. Persoalmente,
creo que ese aspecto é o que lle outorga personalidade e forza.
Na actualidade está afincado co seu estudio, Your Architec London, na cidade do Támesis. É moi diferente a arquitectura que se
practica alí?
Si que se constrúe de maneira diferente. Non só a nivel urbanístico,
senón no modo de producir un proxecto e a súa xestión. Non é sinxelo. Á hora de traballar en obra tamén é diferente a como se fai en
España. En Londres, a maioría das obras teñen estruturas de ladrillo
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e de madeira. A tecnoloxía é diferente… só hai que saber adaptarse.
Por outra banda, a nivel de acabados, a luz é moi importante por iso
emprégase moito a cor branca, para conseguir esa luz. En canto ao
gusto polos diferente materiais, como en calquera sitio, dependerá
do background e preferencias do cliente final.
En diferentes foros expresou o seu desexo de abrir unha nova
vía de traballo a través do deseño de mobiliario, onde xa posúe
experiencia con algúns traballos. Como se atopa na actualidade
este proxecto?
Na actualidade estamos buscando colaboradores para levalo a cabo.
Temos varios deseños e estamos a facer diferentes prototipos. Probablemente en dous anos poderemos presentar na Feira de Milán dúas
coleccións. Queremos que o moble sexa algo máis e teña máis utilidades, pero aínda estamos a traballar neste concepto. Como arquitecto
creo que non debemos ter límites á hora de deseñar; é interesante
diversificar os mercados e podemos aportar moito como deseñadores.

O bar, lavabo e cociña (isla incluída) foron construídos cun carpintero de Boiro

Como cre que debería colaborar a industria da madeira cos arquitectos?
Na liña do que comentaba anteriormente, en canto ao mobiliario,
sería interesante colaborar a través da realización de prototipos ou
de soporte en cálculo de madeira á construción e ao deseño. Esta
colaboración suporía un impulso para acadar unha maior calidade en
construción e poder competir con outros países de nivel como son os
escandinavos.
En que proxectos está a traballar na actualidade?
Na actualidade estamos a traballar nun mix de proxectos entre Londres
e España. En Londres temos activados varios proxectos residenciais. En
España temos varios proxectos, tamén residenciais, en Galicia, Mallorca e Menorca. Incriblemente temos proxectos de clientes que son británicos, en Galicia. A comodidade de que Londres estea relativamente
cerca, permítenos estar posicionados ben en ambos lugares.

“

O lavabo está rematado en aluminio blanco mate e madeira de piñeiro

Cómpre que a industria da madeira e os
arquitectos traballen conxuntamente para
poder competir con outros países de
nivel como os escandinavos”
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VII Meeting Point Lignum

Arquitectos e deseñadores amosaron novos usos da
madeira en produtos, obra e rehabilitación
Santos Mera Arquitectos, Cenlitrosmetrocadrado, MCCL Arquitectos e Siete Quince Arquitectura Sostenible participaron neste foro de intercambio de opinión entre profesionais do sector da madeira

Os profesores do Departamento de Proxectos Arquitectónicos, Urbanismo e Composición da Universidade da Coruña, María Carreiro e
Cándido López, MCCL Arquitectos, ofreceron unha charla baixo o título “Tres casas, un aula e algún moble”, na que amosaron diferentes
solucións arquitectónicas en madeira.
Finalmente, Siete Quince Arquitectura Sostenible ofreceu unha arquitectura chea de contido, que amosa unha historia detrás, un argumento, traballando en liña coa idea de sustentabilidade e aportando
valores que van máis aló dos meramente estéticos e funcionais.
Esta iniciativa conta con preto de 15.000 seguidores online e co patrocinio
de Molduras del Noroeste, Senssia, Maderas Besteiro, Laminados Villapol
e Rothoblaas, empresas pioneiras en innovación e deseño en madeira.
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Cenlitrosmetrocadrado

Cenlitrosmetrocadrado destaca por ofrecer un deseño de clara orientación humanista que vai máis aló da simple función práctica e que
atende tamén a función de carácter emocional e social. Cunha identidade de marcado carácter atlántico, desenvolve proxectos de comunicación, produto, espazos, packaging e labores de coordinación
de equipos de traballo en ámbitos técnicos e creativos. Ademais,
desenvolven proxectos por iniciativa propia dentro dunha liña de investigación interna baixo a denominación I+D+Cen.

Siete Quince
Arquitectura Sostenible

O estudio Santos Mera Arquitectos, encargado de inaugurar esta cita,
destacan, entre outras obras, pola Estación Marítima de Baiona ou os
Centros Sociais de Salcedo e O Gorgullón, en Pontevedra.

Santos Mera Arquitectos

A actividade, que cumpriu a súa sétima
edición, conta con preto de 15.000 seguidores online

MCCL Arquitectos

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia organizou, por sétimo ano
consecutivo, unha nova edición de Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación en Madeira. A través de webinars, os profesionais
compartiron as súas experiencias en construción sostible, ademais de
amosar novidosos produtos realizados en madeira. O punto de encontro
foi a través de www.meetingpointlignum.com. Os relatorios pódense
consultar neste espazo durante todo o ano.

Madeira, tecnoloxía e innovación
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A capacidade para innovar, clave para
medir a saúde dun sector económico
Tradicionalmente, as empresas do Cluster da Madeira e o Deseño de
Galicia amosaron gran iniciativa no ámbito da innovación. Para iso,
contouse co apoio de GAIN e Igape, un apoio que impulsou a cultura
da innovación dentro do sector e que ofreceu resultados tanxibles:
empresas que se tecnifican, exportan e crean emprego.
A cultura da innovación síntese no espírito de colaboración e a capacidade do sector para asumir retos. Síntese nos innumerables proxectos abordados polas empresas do CMD, tanto a nivel rexional como
nacional e europeo. O proxecto Printodeco é un exemplo disto.
Printodeco é un programa de traballo maioritariamente participado por
empresas galegas (Losán, Seistag e Tórculo). Tamén é unha iniciativa
apoiada pola Axencia Europea para o Desenvolvemento de Pemes e un
proxecto de investigación que amosa a capacidade de colaboración entre
grupos industriais e pequenas empresas. Printodeco pon de manifesto o
recoñecemento que xa ten en Bruselas a iniciativa dos socios do CMD.

Innovar é imaxinar novos produtos e
novos procesos produtivos. Innovar é
signo de vitalidade e tamén a condición
previa de calquera éxito empresarial

Printodeco é un proxecto no ámbito da Industria 4.0, a chamada industria do futuro. Este é un dos retos do sector nos próximos anos
e un dos maiores compromisos das empresas do CMD. Trátase dunha
nova forma de producir que non se basea na repetición, a estandarización e a sistemática redución de custos. O novo paradigma é a capacidade para adaptarse ao consumidor, para seguir as tendencias do
mercado e para segmentar a audiencia mediante o desenvolvemento
de produto aliñado coas súas preferencias.
O obxectivo de Printodeco é aportar creatividade e flexibilidade na
produción de taboleiro recuberto. Para iso, colaboran profesionais
de diferentes ámbitos e aplícase tecnoloxía de vangarda no ámbito
da impresión dixital. Desta forma, aspírase a reducir drasticamente
o custe de desenvolvemento de novos produtos. Tamén se potencia
o protagonismo do cliente final facilitando o ecodeseño. Ademais,
elimínanse os stocks intermedios e a obsolescencia de produtos que
son característicos da produción industrializada.
A Comisión Europea é consciente da que as Pemes constitúen o groso
da nosa economía. Por este motivo, apoia as iniciativas de colaboración efectiva entre grandes empresas e Pemes e con iso, a sinerxia
entre capacidade industrial e creatividade. Precisamente este é un
dos valores do proxecto Printodeco onde un dos grandes grupos industriais de Galicia, Grupo Losán, colabora con ata tres Pemes de
diferentes perfís: Logisiete, Tórculo e Seistag.
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Novas CMD
O sector forestal galego celebra conxuntamente o Día Internacional dos Bosques
O conxunto do sector forestal galego, coa participación dunha vintena de
asociacións e entidades que representan a toda a cadea da madeira, celebrou o pasado 21 de marzo o Día Internacional dos Bosques, nunha xornada
que se desenvolveu en Boqueixón. O acto incluíu diferentes relatorios técnicos e mesas redondas para reflexionar sobre as perspectivas de futuro do
monte galego, no marco da xestión sostible e da bioeconomía.

Celebración do Día Internacional dos Bosques

Ademais, o director da EE Forestal, da Universidade de Vigo, Juan Picos,
participou na celebración que se realizou na sede da ONU, en Xenebra,
baixo o lema Forests and Sustainable Cities. Picos asistiu como un dos 40
expertos de Europa, Asia, América e Oceanía que integran o grupo de especialistas Perspectivas do sector forestal, un dos equipos impulsados pola
FAO, a Organización das Nacións Unidas para a Alimentación e a Agricultura.

Un consorcio galego desenvolve taboleiro
ecolóxico ultrafino e as súas aplicacións
para portas, tabiques e teitos
Trátase dun proxecto de I+D de Betanzos HB, Aliusporta (Portadeza) e Puertas Betanzos, coordinado polo Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia
As empresas Betanzos HB, Aliusporta (Portadeza) e Puertas Betanzos,
coa coordinación do CMD, desenvolveron un proxecto de I+D no ámbito da industria 4.0, para o desenvolvemento de taboleiro ecolóxico
ultrafino e a súa aplicación en construción sostible. Entre xullo de
2017 e marzo de 2018 os membros do consorcio traballaron para acadar aplicacións novidosas de Tablex, taboleiro hardboard de madeira,
libre de colas e de formaldehido baixo o acrónimo BOARD2DOOR.

Equipo de traballo de BOARD2DOOR

Como resultado do proxecto, lanzouse ao mercado novos produtos
para a construción de vivendas, oficinas e locais, baseados exclusivamente en madeira galega. Trátase dun catálogo de solucións innovadoras centradas en materiais renovables que melloran o perfil
medioambiental da construción tradicional.
O Ministerio de Economía, Industria e Competitividade valora de forma favorable este proxecto de Industria 4.0 para o desenvolvemento de produtos
paramétricos baseados en Tablex e apóiao economicamente a través da
convocatoria para o apoio a Agrupacións Empresariais Innovadoras (AEI) co
obxecto de mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas.

O Cluster organiza unha serie de Obradoiros de Dixitalización con propostas de
colaboración entre as empresas do sector
Empresas do sector da madeira están a manter unha serie de encontros
no marco da iniciativa Obradoiros de Dixitalización 4.0, promovidos polo
Igape e cofinanciado con fondos FEDER, co obxectivo de compartir entre
elas as necesidades e oportunidades de mellora que poidan acadar, de
maneira conxunta, coa dixitalización 4.0 das súas empresas.
Nas primeiras reunións, as empresas do CMD están a compartir as súas experiencias nos procesos de implementación de solucións 4.0, as súas particularidades, vantaxes e atrancos, co obxectivo de aprender unhas de outras.

Unha das sesións dos Obradoiros de Dixitalización 4.0
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Nun destes Obradoiros, Gregorio González, de FINSA, compartiu cos
participantes a súa experiencia no ámbito da robótica, sensorización e
dixitalización de procesos.
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O CMD celebra unha xornada de encontros B2B entre empresas da madeira e prescriptores
O CMD celebrou unha xornada de Encontros B2B entre empresas da
madeira e deseñadores e arquitectos co obxectivo de achegar intereses da industria da madeira cos prescriptores, realizando unha serie
de encontros personalizados para que empresarios e profesionais do
deseño e a arquitectura coñezan, de primeira man, o traballo que
desempeña cada un deles e establecer posibles colaboracións.
Os encontros, cunha duración de 15 minutos cada un, serviron para
establecer novos contactos e abrir novas liñas de traballo.
O bo ambiente e entendemento foron a nota predominante deste encontro no que participaron, como empresas do sector, Cándido Hermida,
Gabarró, Maderas Besteiro, Mobalco e Molduras del Noroeste.

O CMD participou activamente da Semana
Forestal Organizada pola Escola de Enxeñaría Forestal da Universidade de Vigo

Xornada de encontros B2B organizada polo CMD

O CMD analizou as oportunidades de
negocio do porto exterior da Coruña
para a súa expansión internacional

Semana Forestal da Universidade de Vigo

O presidente do CMD, José Manuel Iglesias, foi o encargado de abrir a segunda xornada da Semana Forestal que organizou a Escola de Enxeñaría
Forestal da Universidade de Vigo con motivo da celebración do seu patrón,
San Leandro. Un total de 23 conferencias integraron o programa dunha
iniciativa na que, segundo explicaron dende a organización, foi o propio
alumnado quen propuxo unha serie de temáticas a abordar co propósito de
que os diferentes coloquios serviran como complemento á súa formación.
José Manuel Iglesias puxo, na súa intervención, o acento no valor do
deseño como un elemento de valor engadido para o sector e na súa
interacción co mercado.

Reunión da Xunta Directiva do CMD no Porto da Coruña

A sede da Autoridade Portuaria da Coruña acolleu unha das reunións
da Xunta Directiva do CMD, pola forte implantación que a industria
madeireira ten no Porto da Coruña, onde se moven diversos materiais
relacionados con este sector, dende taboleiro de fibras e partículas
ata outros produtos vinculados a unha das materias primas con maior
peso no balance da mercancía xeral.
Os membros do Cluster interesáronse por coñecer as oportunidades
de negocio que presenta o Porto Exterior para o sector da madeira
da man do director da Autoridade Portuaria, Juan Diego Pérez Freire.

Colectivos do sector agrícola, forestal,
gandeiro e mineiro constitúen unha
plataforma pola sostenibilidade do rural
Representantes dos sectores agropecuario, forestal e mineiro, entre outros, acaban de
formar unha Plataforma en busca dun marco lexislativo que profunde na compatibilización
das súas actividades coa protección do medio. A iniciativa xurde da preocupación pola
proliferación de políticas de protección ambiental que non están a ter en conta as posibilidades dos diferentes sectores produtivos de desenvolver a súa actividade de maneira
compatible coa protección ambiental, sectores que xeran emprego e riqueza, factores indispensables para combater o abandono do rural e garantir unha protección real do medio.
Con esta iniciativa, a favor do desenvolvemento sostible, os impulsores das actividades
económicas do rural aspiran a garantir unha protección real do patrimonio natural. Para
iso, entenden fundamental que exista unha masa crítica suficiente de poboación no rural
que xestione o territorio de forma produtiva e sostible.

Plataforma pola sostenibilidade do rural
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O recuncho do asociado: Madera Plus

Innovación e tecnoloxía ao
servizo da cadea Monte Industria.
Do coñecemento á aplicación

www.maderaplus.es

O sector forestal e da madeira en Galicia forma parte dun mercado
globalizado altamente competitivo, onde o uso do recurso debe optimizarse segundo as esixencias de calidade requiridas pola industria nun
marco de sostenibilidade e certificando a calidade dos seus produtos a
través do marcado CE segundo normativa europea.
Madera Plus é unha entidade mercantil que ofrece SERVIZOS DE INVESTIGACIÓN E ENEXEÑERÍA FORESTAL E DA MADEIRA, orientados a optimizar a rendibilidade do recurso forestal, a eficiencia do procesado da
madeira e a IMPLANTACIÓN DO MARCADO CE en produtos concretos.
O obxectivo de Madera Plus é aumentar a competitividade das empresas
do sector forestal-madeira. A nosa vantaxe competitiva á a transversalidade e o coñecemento dende a xestión de masas forestais ata as
esixencias de calidade final de produto.
Madera Plus organizou a xornada de transferencia “Innovación e tecnoloxía ao servizo da cadea Monte Industria-Do coñecemento á aplicación”,
onde amosou ferramentas tecnolóxicas desenvolvidas no marco de dous
proxectos europeos “TopWood” e “MySustainableForest” para identificar
a calidade do recurso e optimizar a xestión e a súa aplicación na obtención de madeira estrutural e na produción de pasta. O uso destas ferramentas permite dirixir a produción cara produtos de maior valor engadido ou novas liñas de bioeconomía e optimizar o rendemento económico
da cadea: madeira estrutural, pulpa de calidade, extractos, biofibras…
Na xornada participan representantes de distintas entidades rexionais,
nacionais e europeas, abarcando propietarios forestais, industrias da madeira, empresas de servizo e organismos de investigación.
Os diferentes actores da cadea aportaron o seu punto de vista e necesidades xerando un debate entre organismos de investigación, empresas
tecnolóxicas, propietarios, maderistas e industria que permitirá orientar esforzos cara as áreas onde estas ferramentas poden proporcionar o
maior valor engadido ao sector.
Madera Plus pon a disposición do sector o seu coñecemento, capacidades e contactos con diferentes organismos europeos para levar
adiante novos desenvolvementos.
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Investir en innovación sempre compensa
O proceso produtivo de taboleiros duros (hardboard) de fibra de madeira por vía húmida, que é a principal actividade de Betanzos HB, ten
uns fundamentos tecnolóxicos de hai case 70 anos. A planta na que
operamos dende 2015 construíuse hai máis de 40 e durante todo ese
tempo a innovación non foi unha prioridade.
Cando o actual equipo de xestión tomou o mando en 2015, o plan estratéxico marcaba un obxectivo destacado. Tiñamos claro que a aposta era
a innovación e o desenvolvemento de proxectos de investigación para
mellorar os nosos procesos, os nosos produtos e optimizar subprodutos.
A revolución tecnolóxica debía entrar á nosa planta e darlle un envorco
a todo. Sabiamos que o retorno do investimento ía ser interesante.
Por iso, participamos en Agrobiotech, un programa de Tecnópole e Gain
para incrementar o nivel de excelencia de pequenas e medianas empresas innovadoras con potencial de crecemento no sector biotecnolóxico.
No 2016 embarcámonos en buscar socios e financiamento para investigar na valorización dun subproduto da nosa liña de fabricación de
taboleiro: o concentrado de extractos de madeira. Lográmolo e, dende
entón, mantemos dous proxectos que concluirán a finais de 2018.
Pero sen dúbida, o primeiro reto de Betanzos HB foi modernizar a nosa
liña de produción. Para iso, embarcámonos nun proceso de reinxeñería
de procesos que nos fará evolucionar cara unha fábrica intelixente, cun
salto cualitativo en servizos e novos modelos de negocio.
Queremos acelerar a nosa empresa no marco da industria 4.0. Para iso,
abordamos proxectos de aumento da eficiencia enerxética, de automatización e de implantación de sensores. Trátase de iniciativas propias,
levadas a cabo polos nosos profesionais que poñen a nosa fábrica ao
máis alto nivel no sector de fabricación de hardboard.
Para o desenvolvemento de varios proxectos, contamos co Cluster da Madeira
e o Deseño de Galicia e as súas empresas asociadas. Para nós, está a ser moi
grato e produtivo desenvolver unha automatización da liña de formación de
taboleiro no marco do Segundo Piloto Industria 4.0 da Xunta de Galicia.

Roberto Pérez Veiga
Director de Desenvolvemento
Corporativo de Betanzos HB

Tamén foi altamente satisfactorio o proxecto colaborativo de investigación
para o desenvolvemento de produtos paramétricos baseados en Tablex (a nosa
marca de taboleiro) que nos levará a unha produción flexible, é dicir, que o
espesor do produto se atopará fóra de catálogo, sendo un atributo a definir
directamente en función das medidas optimizadas para cada uso final.
Betanzos HB é unha planta de fabricación de taboleiro, creada para
grandes producións estandarizadas e volumes moi elevados. Non obstante, o noso empeño dende 2015 é modernizala, flexibilizala e facela moi eficiente. Froito deste esforzo e grazas á colaboración doutras
empresas, conseguimos desenvolver produtos listos para retail como
teitos rexistrables, portas ou paneis sándwich.
Se algo podo trasladarlle ás demais empresas do sector é que o camiño
do investimento en innovación é longo e pode parecer incerto pero, sen
dúbida, que o retorno do investimento compensa. Por iso, en Betanzos
HB manteremos o noso esforzo en I+D+i.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: AXUDAS A DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0
FINALIDADE: Por en marcha proxectos de soporte de procesos sectoriais multiempresa. Os proxectos poderán ser de 2 modalidades:
a. Proxectos colectivos, nos que un grupo de empresas propoñen utilizar e implantar un determinado sistema nas súas interaccións dixitais
b. Proxectos individuais nos que unha peme aborda unha das seguintes tipoloxías
de proxecto: desenvolvemento dun interfaz dixital para as súas interaccións
de negocio, ou implantación dunha solución de interacción xa existente cos
seus provedores ou clientes, implementación de sistemas específicamente no
ámbito da produción e a loxística encamiñados a dixitalizar procesos, interconectar elementos físicos e virtuais, tratar datos captados mediante sensórica
e sistemas de intelixencia artificial, aprendizaxe automática e toma de decisións autónomos.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As PEMES que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos e que teñan o seu centro de traballo en Galicia no que se
vaia a realizar o proxecto.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención será do 30% dos investimentos materiais e inmateriais subvencionables para as pequenas empresas e do 20% para as medianas.
A subvención será do 50% dos gastos de colaboracións externas subvencionables.
PRAZO LÍMITE: Ata o 05/09/2018
Máis información no Instituto Galego de Promoción Económica, en http://www.igape.
es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP340

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG244 – PRESTAMOS IFI INDUSTRIA 4.0
FINALIDADE: Apoiar financeiramente pemes que desenvolvan a súa actividade no ámbito da nova industria (conforme o concepto definido na Axenda de competitividade
de Galicia) e pretendan financiar investimentos en activos fixos e o capital circulante
estrutural vinculados a un proxecto de investimento, priorizando tecnoloxías relacionadas coa fábrica do futuro e o concepto Industria 4.0.
TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario
e o Igape.

TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentará entre o beneficiario
e o Igape.
BENEFICIARIOS: Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os seguintes requisitos:
a. Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do
proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
b. Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente
modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan
no Anexo 1.
c. Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima
do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 100.000 euros.
* Acreditación de financiamento bancario complementario.
Polo menos o 40 % do custo total elixible do proxecto cubrirase cos fluxos de efectivo
previstos da empresa durante o período de execución, cando se acredite ter refinanciado vencementos no devandito período de pasivos bancarios por un importe equivalente.
* Condicións do produto financeiro.
O importe mínimo do préstamo será de 60.000 euros e o máximo de 1.000.000 euros.
En ningún caso superará o 60 % do custo do proxecto financiable.
O prazo de amortización será a 10 anos incluíndo unha carencia na amortización de principal máxima de 2 anos, adaptada ás características do proxecto e ao seu plan financeiro.
* Tipo de xuro.
– Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta
de resolución de concesión do préstamo.
– Marxe adicional: será de 4 puntos porcentuais. Se o resultado da subvención implícita no
préstamo, obtida aplicando o criterio recollido no anexo 2, supera o límite de axuda de
minimis, incrementarase a marxe adicional para diminuír a vantaxe financeira respecto ao
mercado ata cumprir este límite.
O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo.
Unha vez finalizado o período de carencia, o reintegro do préstamo realizarase en cotas
trimestrais vencidas, o último día de cada trimestre natural, xunto coa cantidade destinada
ao pagamento de xuros.
O Igape tomará garantías en función da súa dispoñibilidade e das características do proxecto
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario.
Máis información:
- Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases reguladoras
e convocatoria.

BENEFICIARIOS: Aquelas pequenas, medianas ou microempresas, que cumpran os seguintes requisitos:
a. Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do
proxecto de investimento, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
b. Cumprir as condicións establecidas especificamente para a correspondente
modalidade de produto financeiro, conforme aos requisitos que se detallan
no Anexo 1.
c. Achegar para o proxecto de investimento unha contribución financeira mínima
do 25% do proxecto, exenta de calquera tipo de apoio público.
d. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas físicas e as sociedades civís e comunidades de bens. Neste caso, 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 das axudas
que se vai aplicar por cada un deles, que terán igualmente a consideración
de beneficiarios.
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo financiable entre 100.000  e 1.600.000 euros. Investimento en activos fixos e o capital
circulante estrutural baixo o criterio de selección de operacións do programa operativo Feder 2014-2020 para proxectos de investimento en novos centros produtivos,
ampliacións de capacidade produtiva ou investimentos necesarios para a mellora do
proceso produtivo ou para a fabricación de novos produtos.
Polo menos o 35 % do custo total elixible do proxecto financiarase mediante un ou
varios préstamos bancarios cun prazo de devolución igual ou superior ao préstamo
do Igape.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario.
Máis información:
- Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases reguladoras
e convocatoria.

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG246 – PRESTAMOS IFI INNOVA
FINALIDADE: Apoiar financeiramente proxectos innovadores de pemes financiando activos tanxibles e intanxibles e gastos de desenvolvemento e innovación.
TIPOS DE APOIO: Contratos de préstamo que se instrumentarán entre o beneficiario
e o Igape.
BENEFICIARIOS: Sociedades mercantís pemes con proxectos innovadores, especialmente as de base tecnolóxica, principalmente semente e start-up, pero tamén aquelas pemes que, a pesar de teren unha traxectoria contrastada, desexan emprender
proxectos innovadores.
REQUISITOS PRINCIPAIS DO PROXECTO: O proxecto deberá presentar un custo financiable superior a 71.500 euros
CONTÍA DAS AXUDAS:
CONDICIÓNS DO PRODUTO FINANCEIRO
* Importes mínimo e máximo O importe mínimo dos préstamos que se concedan será
de 50.000 euros e o máximo de 500.000 euros, correspondendo a un 70 % do importe
total do custo do proxecto financiable.
* Prazos de amortización e de carencia O prazo de amortización será un máximo de 12
anos incluíndo unha carencia na amortización do principal adaptada ás características
do proxecto e ao seu plan financeiro, cun máximo de 4 anos.
* Tipo de xuro:
– Tipo de referencia: será a media do euríbor a 1 ano do mes anterior á data da proposta de resolución de concesión do préstamo.
– Marxe adicional: será de 0,10 puntos porcentuais.
O tipo de xuro será do 0 % cando resulte negativo
* Garantías: Para préstamos iguais ou inferiores a 200.000 euros non se requirirá a
achega de garantías adicionais á responsabilidade da sociedade prestameira. Para
importes superiores a 200.000 euros, o Igape tomará garantías en función da súa
dispoñibilidade e das características do proxecto.

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG245 – PRESTAMOS IFI RELANZAMENTO

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de decembro de
2018 ou cando se esgote o crédito orzamentario.

FINALIDADE: Apoiar financeiramente empresas que tras ou durante un proceso de refinanciamento ou reestruturación que lles dificulta o acceso ao financiamento bancario
necesiten investimentos en activos fixos e en capital circulante estrutural vinculado
ao investimento, para mellorar a súa rendibilidade e recuperar mercado.

Máis información:
- Resolución do 16 de outubro de 2017 (DOG Nº206 do 30/10/2017) - Bases reguladoras
e convocatoria.
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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
séndoo, 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 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 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 competitividade, 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.
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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 reestruturación.
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: GAIN – Axencia Galega de Innovación
TÍTULO DO PROGRAMA/ AXUDA: PROGRAMA INDUSTRIAS DO FUTURO 4.0
FINALIDADE: Subvención a fondo perdido para fomentar o investimento privado para
o financiamento da innovación a través do apoio a grandes proxectos empresariais de
I+D+i de carácter estratéxico para o tecido industrial galego.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:Empresas industriais con un establecemento estable en Galicia que poidan liderar proxectos de I+D+i. E agrupacións dunha empresa ou empresas
e un organismo de investigación e difusión que realicen proxectos en cooperación.
CONTÍA DAS AXUDAS: Dependendo do tamaño da empresa e do tipo de proxecto a
intensidade vai dende un 15% a un 80%.
O orzamento subvencionable mínimo de 4.000.000 e máximo de 10.000.000 de euros.
A duración mínima dos proxectos será de 2 anualidades e a máxima estenderase ata
o 30 de setembro de 2020.
PRAZO LÍMITE:
I Edición: ata o 04/07/2018
II Edición: ata o 28/09/2018
Máis información na Axencia Galega de Innovación, en http://gain.xunta.gal/artigos/331/programa+industrias+do+futuro+4

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 prioritario 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 risco 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 empresas 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 EMPRESAS EN CRISE
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Feiras

The Manchester Furniture Show 2018

Drema Furnican Poznan 2018

Lugar: Manchester, Reino Unido

Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan. Polonia

Datas: 15 ao 17 de xullo de 2018

Datas: 11 ao 14 de setembro de 2018

Máis información: www.manchesterfurnitureshow.com

Máis información: http://www.drema.pl

Salón de novidades e tendencias no sector do moble de interior

Feira internacional de máquinas e ferramentas para a madeira e a industria
do moble

Australian International Furniture Fair

London Design Festival

Lugar: Melbourne. Australia

Lugar: Londres. Reino Unido

Datas: 19 ao 22 de xullo de 2018

Datas: 15 ao 23 de setembro de 2018

Máis información: https://www.aiff.net.au/

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

Feira Internacional do moble

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

Woodworking Minsk

MOW 2018

Lugar: Minsk, Bielorrusia

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen. Alemaña

Datas: 25 ao 28 de setembro de 2018

Datas: 16 ao 20 de setembro de 2018

Máis información: www.minskexpo.com

Máis información: http://www.mow.de/

Exposición internacional de transformación de maderia e fabricación de mobles

Feira do moble máis importante de Europa

Feira Internacional ForMóbile 2018

Feira do Moble de Yecla

Lugar: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center, São Paulo. Brasil

Lugar: Yecla, Murcia. España

Datas: 10 ao 13 de xullo de 2018

Datas: 17 ao 20 de setembro de 2018

Máis información: www.feiraformobile.com.br/es

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

Feira internacional de proveedores da industria da madeira e moble

Feira do Moble

IWF Atlanta

Expo Mueble Hogar & Oficina. Panamá 2018

Lugar: Georgia World Congress Center, Atlanta. EUA

Lugar: Atlapa Convetion Center, Ciudad de Panamá. Panamá

Datas: 22 ao 25 de agosto de 2018

Datas: 21 e 22 de setembro de 2018

Máis información: www.iwfatlanta.com

Máis información: http://www.expomueble.org/

É unha das principais feiras a nivel mundial na fabricación de mobles e de
arquitectura en madeira

Feira internacional da industria do moble y e da decoración

Furniture China 2018

INTERCASA 2018

Lugar: Shanghai New International Expo Centre (SNIEC), Shanghai. China

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa. Portugal

Datas: 11 ao 14 de setembro de 2018

Datas: 3 ao 7 de outubro de 2018

Máis información: http://www.furniture-china.cn/

Máis información: http://www.intercasa.fil.pt/

Feira internacional do moble. Está considerada como unha das máis grandes do
mundo, xunto co High Point Market e o I Saloni Milano

Feira de decoración e deseño de interiores
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High Piont Market 2018
Lugar: High Point, Noth California. Estados Unidos
Datas: 13 ao 17 de outubro de 2018
Máis información: http://www.highpointmarket.org/
Feira máis grande da industria do moble

Prowood Gante
Lugar: Gante, Bélxica
Datas: 21 ao 25 de outubro de 2018
Máis información: www.prowood-fair.be
Feira para a industria da transformación da madeira que mostra novos produtos e servicios

Construtec 2018
Lugar: IFEMA – Feira de Madrid, Madrid. España
Datas: 13 ao 16 de novembro de 2018
Máis información: http://www.construtec.ifema.es/
Salón internacional de materiais, técnicas e solucións construtivas

Brussels Furniture Fair
Lugar: Brussels Expo – Bruxelas. Bélxica
Datas: 4 ao 7 de novembro de 2018
Máis información: http://www.meubelbeurs.be/
Feira de mobiliario e deseño de interiores
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Rúa Lope Gómez de Marzoa s/n. Campus Vida
15705, Santiago de Compostela
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