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Temos por diante unha época chea de renovadas esperanzas e ilusións
José Manuel Iglesias, presidente do CMD

Editorial
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Transcorrido un ano da miña toma de posesión como presidente do Cluster da 
Madeira e o Deseño de Galicia, gustaríame compartir con vós algunhas ideas 
que expresamos na xornada de convivencia que realizamos con motivo da 

celebración da Convención Internacional.

Tiven a fortuna de tomar o relevo cando se vislumbra o cambio de ciclo da deses-
peración á recuperación. É obrigado alabar a paciente virtude dos meus predece-
sores que tiveron que lidiar tempos aciagos e, aínda así, conseguiron tripular a nave 
con acerto para que sobrevivira a todo tipo de dificultades.

Cando fixemos balance de cales foron as cualidades que nos permitiron sortear 
estes tempos, todos coincidimos que se debe á amizade que forxamos entre nós. 
Precisamente, os momentos máis dolorosos foron cando vimos caer a empresas 
lideradas por amigos aos que admiramos pola súa preparación, entrega e capaci-
dade de sacrificio. Estos días, puidemos abrazalos de novo porque volvían á nosa fa-
milia con ilusións renovadas. Cústame atopar as palabras para describir a emoción que 
este feito supuxo para todos nós e a feliz tarde que compartimos xuntos falando de 
proxectos e soñando novas xornadas de networking xunto ás nosas familias e amigos. 
Se tivera que facer balance do rédito que temos da nosa estancia no CMD, por riba 
de todos os proxectos, a formación, axuda á profesionalización… está, sen dúbida, 
a oportunidade de coñecer a persoas ás que hoxe admiro e considero como amigos.

No código xenético do Cluster está a cooperación e isto só se consegue se existe 
confianza. Nesto, sen dúbida, os que formamos parte do Cluster da Madeira e o 
Deseño de Galicia somos campións.

Non quero quitar mérito ao noso gran equipo de profesionais na consecución do 
recoñecemento expreso que fai o presidente da Xunta de Galicia cando nos califica 
como un dos Clusters mellor xestionados de Galicia. Sen dúbida é, en gran parte, 
ao seu excelente traballo. Sen embargo, non podemos esquecer a excelente apor-
tación de coñecemento e experiencia dos grandes xestores cos que conta e contou 
a nosa directiva. Me enorgullece contar co seu consello e apoio incondicional. Se 
ademais, sumamos a mostra de unión e “camaradería” que vivimos xuntos nas 
Salgueiras, creo que podemos dar toda a credibilidade aos representantes da Ad-
ministración que nos acompañaron nesta cita, cando afirmaban que estamos a vivir 
un momento histórico, un punto de inflexión cara un futuro no que a nosa cadea de 
valor terá o recoñececemento que en xustiza se merece. 

Para iso, temos que comunicar debidamente a nosa aportación de valor a todos 
os axentes sociais, temos que facer un esforzo de empatía para transmitir a nosa 
mensaxe. Somos unha realidade palpable en cifras e emprego. Somos un excelente 
recurso para fixar poboación e xerar unha economía sustentable baseada na tradi-
ción, nos oficios e na cultura para proxectala ante o mundo que ven a buscar a nosa 
aposta de valor nun mundo globalizado e altamente competitivo. 

Máis de 30 bandeiras servían de marco ao noso acto institucional representando a xen-
tes de todo o mundo que acudían á chamada do CMD.  Esto é un auténtico “camiño de 
volta”. Agora é o momento de que as nosas propostas de futuro teñan eco na sociedade. 

A Administración, co noso presidente á cabeza, expresou xa este recoñecemento e moi-
tas empresas e entidades xa nos manisfestaron que desexan sumarse ao noso proxecto. 

Dicía no meu discurso que en medio de tantos amigos, veume á cabeza o sim-
bolismo dun aturuxo. Ese grito de festa, alegría e desafío. Este vestixio atávico e 
enardecido que procede dos máis antigos da nosa cultura. Esa metáfora da alegría 
ao chegar o alba dun novo día que nos depara renovadas esperanzas e ilusións.
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Entrevista

“O que máis aprecio da madeira e a súa calidez 
tanto visual como táctil que fan dela un material 

ideal para moitísimas aplicacións”

Tomás Alonso, socio de honor do CMD 2016

66

Tomás Alonso, recoñecido deseñador internacional, novo socio 
de honor do Cluster
Destaca a importancia dun bo entendemento entre deseñadores 
e empresas para desenvolver produtos que aporten algo novo”

Por oitavo ano consecutivo, o Cluster nomea a un socio de honor para des-
tacar o seu labor de promoción da madeira. Este ano, o galardón foi para 
o deseñador Tomás Alonso, recoñecido internacionalmente por empregar 
os materiais dunha maneira sobria, suave e práctica, demostrando que 
non existen fronteiras entre a arte e o deseño. Alonso desfruta empre-
gando todos os materiais, pero sempre que pode, destaca que a madeira 
é o máis gratificante para el. Xa como socio de honor, concédenos esta 
entrevista na que nos fala das súas ilusións e soños para o futuro.

Como valora este recoñecemento outorgado polos asociados do CMD?

Ademais dun honor, é inesperado posto que levo moitos anos 
(e toda a miña carreira profesional) fóra de Galicia.

Cre que existe un bo entendemento entre o gremio 
dos deseñadores e as empresas?

Creo que unha boa relación de entendemento mu-
tuo é fundamental para desenvolver produtos que 
aporten algo novo. Dende a miña perspectiva 
como deseñador, é o primeiro que facemos antes 
de comezar un proxecto novo e, normalmente, 
non aceptamos o encargo se non vemos clara a 
posibilidade deste entendemento. 

En xeral, creo que si existe, aínda que é certo 
que moitas empresas aínda non consideran que 
o deseño sexa algo fundamental no seu proceso.

Como cre que poderían colaborar os asociados 
do Cluster cos deseñadores?

Os deseñadores estamos, en xeral, abertos a novas 
experiencias e colaboracións. Se as empresas do CMD te-

ñen o mesmo interese en probar camiños novos, só queda 
marcar o punto de inicio.

Hai uns anos, visitei unha exposición no museo Trienale 
de Milán, na que se presentaba o deseño italiano de me-
diados do século dende o punto de vista das empresas 
que o fixeron posible, co seu apoio e confianza en novos 
deseñadores. Deste xeito, conseguiron levar a cabo al-
gúns dos deseños máis emblemáticos da historia.
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     Algún día encantaríame deseñar 
e construír a miña propia casa na 
costa galega”
“

Que accións se deberían poñer en marcha para conseguir que 
deseño e madeira vaian da man?

Creo que este tipo de colaboracións entre empresas produtoras e 
deseñadores podería ser unha maneira ideal de facelo. Estas poden 
ser enfocadas dunha forma máis pragmática, conectada a obxectos 
de produción ou dunha maneira máis experimental, buscando lingua-
xes ou tipoloxías novas.

Que é o que máis valora da madeira nas súas creacións? Que se 
consegue con ela que con outros materiais non é posible?

Unha das cualidades que máis aprecio da madeira é a súa calidez tanto 
visual como táctil que fan dela un material ideal para moitísimas apli-
cacións. Tecnicamente, aprecio ademais a súa flexibilidade e propie-
dades estruturais. Outra das súas cualidades é que ao ser un material 
vivo, vai cambiando co tempo e o uso, o que fai que un obxecto en 
madeira se faga máis cercano a quen o emprega co paso do tempo.

En que proxectos está a traballar actualmente? En que lle gusta-
ría traballar nun futuro próximo?

Agora mesmo, un dos proxectos que máis tempo está a ocuparnos 
no estudio, é a renovación dunha casa para un cliente privado en 
Bélgica, que conleva redeseñar todo o interior, unha extensión da 
planta principal, así como deseñar todos os mobles e obxectos espe-
cificamente para a casa.

Ademais, estamos a terminar o desenvolvemento de proxectos para em-
presas como Swarovski, para quen estamos a facer unha colección de 
bandexas e obxectos de casa en cristal. Unha colección de pezas en por-

celana para unha empresa xaponesa que busca revigorar a industria da 
porcelana na rexión onde orixinalmente comezou, hai 400 anos. Tamén 
estamos a levar a cabo unha colección de bolsas de coiro e nylon para 
unha empresa alemá, unha estantería en madeira para outra empresa 
xaponesa, un sistema de arquivos para un museo en Italia ou preparando 
unha exposición nun museo en Alemaña, entre outras cousas.

Algún día, encantaríame poder deseñar e construír a miña propia 
casa, nun lugar da costa galega.  

Entrega do galardón a Tomás Alonso, novo socio de honor do CMD
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O CMD celebra a súa Asemblea Anual e 
anuncia a incorporación de sete novos asociados

Asemblea Anual e Convención Internacional

Revista Albura

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia celebrou a súa Asemblea 
Anual máis numerosa dos últimos anos. Este dato reflicte unha maior 
implicación por parte dos asociados, tras unha época convulsa eco-
nómica que xa está superada.

No transcurso da Asemblea amosouse aos asociados os resultados do úl-
timo exercicio, así como a presentación do novo Plan Estratéxico, INNO-
TEC, que marcará as accións  da entidade durante os próximos catro anos.

Unha das noticias máis destacadas foi a aprobación de sete novas 
incorporacións á entidade, o que supón unha inxección de optimismo 
para afrontar os ambiciosos proxectos que se abordarán no marco do 
novo Plan Estratéxico.

Ao término da Asemblea, fíxose entrega, por oitavo ano consecutivo, 
do recoñecemento de socio de honor a Tomás Alonso, quen goza dun 
recoñecido prestixio internacional no mundo do deseño e quen destaca 
pola súa especial sensibilidade no uso da madeira para fins artísticos.

Alonso únese deste xeito a Xosé Otero Pombo, Xosé Lois Martínez, 
Consorcio de Santiago de Compostela, Grupo Inditex, Colexio Oficial 
de Arquitectos de Galicia, Fundación Juana de Vega e Escola Técnica 
Superior de Arquitectura da Coruña como embaixador do Cluster e na 
defensa do uso da madeira.

A Asemblea celebrouse no marco dunha misión inversa na que participaron 
56 empresas de 28 países diferentes e que foi inaugurada polo presidente 
da Xunta de Galicia

No transcurso da Asemblea nomeouse ao deseñador Tomás Alonso, novo 
socio de honor da entidade pola súa especial sensibilidade no uso da madeira

Na Asemblea presentáronse os resultados do último exercicio, así como o novo Plan 
Estratéxico, INNOTEC

Intervención do presidente da Xunta de Galicia na convención internacional do CMD

A unión entre as empresas asocia-
das reflectiuse durante toda a xor-

nada, onde a complicidade entre 
os asistentes quedou patente
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As empresas do CMD coincidiron en sinalar que se atopan na senda 
da recuperación e amosaron o seu compromiso forte e decidido por 
continuar aportando o seu gran de area para conseguir que o sector 
da madeira continúe sendo un sector estratéxico para Galicia.

MISIÓN INVERSA CON 56 EMPRESAS DE 28 PAÍSES DIFERENTES

A principal novidade da Asemblea deste ano é que se celebrou en 
Cerceda, no marco dunha misión inversa que contou con 56 empresas 
de 28 países diferentes. Trátase dun dos principais hitos na historia 
do Cluster, ao reunir nun mesmo acto a empresas de todo o mundo.

A Convención Internacional foi inaugurada polo presidente da Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, e o presidente do CMD, José Ma-
nuel Iglesias. Como dato anecdótico, o atril que se empregou para 
realizar a inauguración, de madeira, foi montado polo socio de honor 
do CMD, Tomás Alonso e unha deseñadora de Galopín Parques, ante a 
atenta mirada do presidente da Xunta de Galicia. Deseño e madeira 
ían da man dunha maneira simbólica ante a atenta mirada de todos 
os asistentes. Ademais, estiveron presentes autoridades da comarca, 
así como importantes representantes da política económica galega.

O presidente do CMD quixo destacar na súa intervención o papel do 
Cluster como intelocutor sectorial activo e recoñecido, así como a 
implicación que a entidade ten por todos os eslabóns que conforman 
a cadea de valor do sector da madeira.

José Manuel Iglesias quixo compartir cos asociados e as empresas 
internacionais que a crise é unha época pasada e que as empresas do 
Cluster traballaron fortemente para saír fortalecidas dela. 

As empresas do CMD afrontan o futuro coa maior das garantías e 
ilusións pola posta en marcha de novos proxectos que as situarán ao 
máis alto nivel competitivo.

Tralos actos oficiais, os asistentes compartiron unha xornada de networ-
king nas instalacións da Fundación As Salgueiras, rodeados de natureza.

A misión inversa contou con 56 empresas de 28 países diferentes

Asistentes á Asemblea Anual do CMD

Entrega do socio de honor a Tomás Alonso
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia presentou o seu novo Plan 
Estratéxico, INNOTEC 2016-2019, que foi aprobado polo Ministerio de In-
dustria, Enerxía e Turismo. Este Plan, realizado baixo o asesoramento da 
Escola de Negocios Afundación, presenta ambiciosos proxectos que trata-
rán de posicionar ás empresas asociadas ao máis alto nivel competitivo.

As principais liñas sobre as que se sustenta o novo Plan son a internacio-
nalización, apertura de novos mercados, maior cooperación entre as em-
presas asociadas, novas colaboracións e unha aposta decidida e clara polo 
deseño e a Industria 4.0, industria que marcará o futuro das empresas.

Preténdese continuar na senda da recuperación iniciada hai meses, 
aumentando o emprego e a riqueza para a comunidade. As empresas 
do CMD desexan poder contribuír co seu traballo a que o sector da 
madeira continúe sendo un dos sectores estratéxicos para Galicia.

Os programas que se desenvolverán durante este período son:

Trátase dun ambicioso plan que recolle os principais obxectivos aos que se en-
frontan as empresas do CMD, así como as principais apostas cara a innovación 

O novo Plan baséase en 9 programas e dá un paso máis cara accións que posi-
cionen ás empresas ao máis alto nivel competitivo

O CMD presenta o seu novo Plan Estratéxico, 
INNOTEC, que marcará as accións a desenvolver polas 
empresas asociadas durante os próximos catro anos

Presentación Plan INNOTEC 2016-2020

PROGRAMA OBXECTIVOS

Training_ programa de formación do 
sector da madeira

Adaptar as competencias profesionais dos cadros de persoal directivo e operarios das empresas do sector da madeira 
que forman parte do Cluster

Designwood_deseño no sector da 
madeira

Pretende impulsar un grupo de traballo entre industriais e deseñadores para establecer un contrato tipo que fixe os 
roles, dereitos e obligacións das empresas produtoras e as do ámbito do deseño

Newmarkets_programa de interna-
cionalización

Tratará de coordinar e impulsar accións que faciliten a entrada en novos mercados internacionais, a través da organi-
zación de misións comerciais directas y/o inversas

Industry 4.0_programa de industriali-
zación y excelencia operativa

Preténdese fomentar a diversidade e competitividade do Cluster a través da especialización e a mellora tecnolóxica  e organi-
zacional das Pemes que o integran contribuíndo a fortalecer todos os elabóns da cadea de valor

Lignumfacile_programa de MKT 
orientado a prescriptores

Lanzar iniciativas que contribúan a establecer un achegamento entre o colectivo de prescriptores e o sector 
industrial que propicie o intercambio de coñecemento, non só de produto e solucións construtivas, senón tamén de 
tendencias e necesidades do mercado

CONSTRUCTION_programa de promo-
ción de madeira en construción

Desenvolvemento dun inventario de instaladores de elementos de carpintaría e moble, para tratar de homologar unha forma-
ción tipo que permita constituír unha rede de instaladores coas máximas garantías para o fabricante e para o cliente final.
Tamén se desenvolverá un plan que promova a correcta utilización da madeira no proceso construtivo cando se trate 
de elementos de madeira

MKT&Communication_plan de Marke-
ting e Comunicación Este plan permitirá establecer unha canle de comunicación eficiente e eficaz entre o Cluster e todas as súas audiencias clave

Strategic Partnerships_plan de esta-
blecemento de alianzas estratéxicas

Establecer novas alianzas estratéxicas con outros sectores de actividade que reforcen a figura do Cluster e estimulen a 
xeración de negocio das súas empresas asociadas

Services-servicios directos ao 
asociado Desenvolver os nosos recursos propios, aportando valor ao aasociado a través da prestación de servizos remunerados
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Un futuro cheo de oportunidades

O CMD afronta con garantías e ilusión un futuro que se vislumbra pro-
metedor para os seus asociados. As empresas souberon adaptarse ás 
novas situacións que tiveron que facer fronte cun obxectivo común: 
as miras postas no mercado.

O Cluster continuará contribuíndo á mellora da competitividade dos 
seus asociados, poñendo o foco na internacionalización a través de 
acordos de colaboración con outros Clusters Internacionais, buscando 
novas sinerxias entre empresas asociadas intracluster e intercluster.

A cooperación e colaboración entre as empresas asociadas convér-
tese en fundamental para afrontar os proxectos máis ambiciosos da 
historia do CMD.

A Convención Internacional celebrada en Cerceda abre unha nova época 
de colaboracións internacionais e de aperturas a novos mercados.

O Plan Estratéxico foi calificado 
como excelente por Minetur, 

Ministerio de Industria, Enerxía 
e Turismo, revalidando o CMD 

a súa categoría de AEI, Agrupa-
ción Empresarial Innovadora

>>
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O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia, 
galardoado no concurso de Industria 4.0 
impulsado polo Igape

O CMD foi recoñecido xunto a CEAGA, Clusaga e 
Asime nesta iniciativa que porá en marcha 7,5 mi-
llóns de euros no eido da Industria 4.0
As empresas do CMD mobilizarán unha inversión de 
2,7 millóns de euros para a mellora do sector

Revista Albura

Premio industria 4.012



O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia foi galardoado no Concurso 
de Industria 4.0, impulsado polo Igape. Trátase dun gran hito para a 
entidade posto que liderou unha agrupación de 13 empresas de 13 
concellos diferentes, o 70% delas asociadas ao CMD. Para este proxecto 
mobilizarase 2,7 millóns de euros, contribuíndo á mellora do sector.

O CMD recolleu o galardón de mans do Conselleiro de Economía, Emprego 
e Industria, Francisco Conde, e do Director Xeral do Igape, Javier Aguile-
ra. Trátase dun apoio decidido por parte da Administración á figura dos 
clusters, poñendo en marcha 7,5 millóns de euros no eido da Industria 4.0.

Segundo indicou Francisco Conde, o sector da madeira sumará “tec-
noloxías capaces de duplicar a súa produtividade, detectando auto-
maticamente os fallos no serrado e implantará nas Pemes as auto-
matizacións propias das grandes empresas, entre outras melloras”.

As empresas que forman parte desta agrupación do proxecto Indus-
tria 4.0, liderada polo CMD son: Aliusporta, Carronza, Costiña Orgáni-
ca, Galopín Playgrounds, Hermanos García Rocha, Maderas Cajaravi-
lle, Mader Campo, Maderas Teixeiro, Moblessence, Puertas Betanzos, 
Seistag Innovación, Serrerías Rodríguez e Tórculo.

Os ámbitos tecnolóxicos que se acometen neste proxecto son: sen-
sorización e mecatrónica, robotización, automatización total, inter-
comunicación máquina-máquina, personalización de produtos e inte-
gración da cadea de subministracións. 

Este proxecto pretende fomentar a diversidade e competitividade do 
sector a través da especialización e a mellora tecnolóxica e organi-
zacional das Pemes que o integran, contribuíndo a fortalecer todos 
os eslabóns da cadea de valor.

Aposta clara pola Industria 4.0 como motor do futuro das empresas

Ademais do galardón acadado no Concurso do Igape, o Cluster ate-
sora seis proxectos en materia de Industria 4.0: Cambium, Lignum, 
Wood2print, Diswood, Digiwood e Printodeco. Os dous primeiros 

Este premio únese ás accións que 
se están a levar a cabo dende hai 
tempo en materia de innovación

Revista Albura
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Foto dos premiados no Concurso  de Industria 4.0, impulsado polo IGAPE

ideáronse para cambiar o modelo tradicional das fábricas, mentres 
que o resto, aposta pola impresión dixital aplicada á madeira para 
desenvolver novos produtos con maior valor engadido. O Cluster tra-
ta de fortalecer así a colaboración intersectorial, o cruce tecnolóxico 
e as sinerxias empresariais. 

A personalización do produto faise posible mediante as novas tecno-
loxías exploradas polas empresas do Cluster. Ademais, impúlsase un novo 
modelo industrial baseado na produción de elementos non repetitivos.

Recoñecidos a nivel nacional e europeo

A excelencia nos proxectos do Cluster da Madeira e o Deseño de Gali-
cia foi recoñecida en convocatorias a nivel nacional e europeo. Deste 
modo, demostra a súa capacidade para identificar os retos e oportu-
nidades dun sector que é estratéxico para a economía galega.

Con estas iniciativas, as empresas do Cluster oriéntanse cara a industria 
do futuro: unhas fábricas máis flexibles, automatizadas e interconectadas.
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“As empresas de deseño podemos aportar á in-
dustria da madeira ideas, innovación e coñece-
mento en aspectos propios da nosa disciplina”

A Asociación Galega de Deseñadores, DAG, é unha asociación sen 
ánimo de lucro que agrupa a deseñadores gráficos e industriais de 
toda Galicia. Traballa para impulsar o deseño galego e defender os 
intereses dos profesionais galegos, dar a coñecer e implicar a estes 
profesionais no tecido empresarial do país e crear canles de co-
municación entre os profesionais. Suso Vázquez, o seu presidente, 
achégase a este espazo para explicarnos os retos aos que se enfron-
ta esta Asociación, así como as liñas de colaboración que deberían 
abrirse entre a industria da madeira e o colectivo de deseñadores.

A Asociación que preside conta cunha longa traxectoria en Ga-
licia. Como viviron a evolución no mundo do deseño dende o 
seu nacemento?

O deseño, como moitas outras disiciplinas relacionadas coa creati-
vidade, é unha actividade profesional que está en permanente evo-
lución; a mesma evolución que un pode detectar nunha sociedade 
que non deixa de renovar as súas demandas funcionais e simbólicas. 
É certo que o deseño, especificamente, é unha disciplina que in-
corpora a innovación como un factor esencial nos seus procesos de 
traballo. Nese sentido, quizais as principais evolucións dos últimos 
anos veñen da man de incorporar novos métodos que optimicen 
a secuencia de traballo que vai dende o briefing inicial do cliente 
ao resultado final, pasando polas diferentes fases de investigación, 
desenvolvemento da idea inicial, prototipados, testeos, etc.

Dende a DAG, gústanos pensar que no deseño hai unha certa ética 
do traballo que entendemos que non varía e que forma parte da 
súa razón de ser dende a súa orixe.

Como se atopa na actualidade a saúde do deseño galego? En 
que se caracterizan os profesionais galegos?

Os últimos anos, por razóns evidentes, resultaron complexos para os 
nosos socios. O tecido de empresas de deseño no noso país o confor-

14 Miradas sobre a industria da madeira

“As posibilidades de colaboración que se abren entre o sector da 
madeira e o deseño son moi numerosas”, indica Suso Vázquez, 
presidente da Asociación Galega de Deseñadores

“A DAG é unha asociación de persoas, polo que as accións máis 
importantes que se promoven son analizadas, decididas en co-
mún e asimiladas como propias por parte de todos os socios”

man principalmente estudios con poucos socios e traballadores. Esa 
circunstancia, se ben nalgún momento pode supoñer unha dificulta-
de, é certo que tamén lles outorga unha gran flexibilidade e resilien-
cia, tanto para adaptarse ao contexto económico como para afrontar 
con garantía de calidade encargos de moi variadas características.

Con todo, non resulta doado elaborar unha diagnose máis ou menos 
científica sobre a situación do deseño galego porque nos faltan os 
datos e os recursos para poder facer un estudo en profundidade. Si 
que é certo que temos a impresión, en base a informacións directas, 
de que o nivel e a consideración que se ten do deseño galego, tanto 
a nivel creativo como profesional, é moi positiva neste momento. 
Hai moitos estudios de deseño galego asociados á DAG que están a 
obter premios de deseño de referencia tanto a nivel estatal como 
internacional; máis alá desa circunstancia, quizais o máis importante 
é o que comprobamos no día a día no contacto cos nosos clientes, no 
resultado satisfactorio e no beneficio que aporta o traballo desenvol-
vido polos socios da DAG a moitas empresas e institucións.

Como sabe, o Cluster está a realizar unha importante aposta 
polo deseño, coñecedores da importancia que ten unir deseño 
e industria. Que medidas cre que se deberían impulsar para 
que ambas disciplinas traballen da man?

As posibilidades de colaboración que se abren pensamos que son 
moi numerosas. Por unha banda, nós recoñecemos na industria do 
noso país, unha gran capacidade de produción, unha aposta cons-
tante pola innovación e, en moitos casos, o valor da experiencia 
de moitos anos de implantación e de todo o positivo que iso pro-
move. Todo iso xunto, para un deseñador, supón a mellor materia 
prima para iniciar unha colaboración.

Do noso lado, as empresas de deseño poden aportalle á industria 
ideas, innovación e coñecemento en aspectos propios da nosa dis-
ciplina: ergonomía, prototipado, metodoloxías de traballo, dese-
ño sostible, funcionalidade… Todos eses aspectos cremos que son 

A madeira é un material moi 
gratificante para traballar con el 
dende a lóxica do deseñador”

Miradas sobre a industria da madeira14

Entrevista a Suso Vázquez, presidente da Asociación Galega de Deseñadores
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esencias integralos na lóxica de produción da industria, máis aín-
da, se cabe, nunha lóxica de apertura de mercados no exterior. A 
maiores, o deseño ten unha derivada cultural moi importante que 
tamén cremos necesario poñer en valor.

Por último, seguramente hai outro camiño a explorar nesa cola-
boración que ten que ver coa comercialización e coa mellora da 
imaxe visual da industria en todos os seus aspectos: identidade 
gráfica, presenza online, packaging…

15

A madeira é un material moi 
gratificante para traballar con el 
dende a lóxica do deseñador”“

Como valora a madeira como material artístico?

A historia do deseño de produto ou a historia dos obxectos que 
empregamos no día a día, non se pode entender sen a industria da 
transformación da madeira. Nese sentido, a madera foi, é e será 
un material de traballo fundamental, asociado necesariamente ás 
súas características físicas, simbólicas, sensoriais, etc.

Por outa banda, a madeira como material, tanto nas súas versión 
menos transformadas como nas que incorpora un maior esforzo de 
fabricación, é un material moi gratificante para traballar con el 
dende a lóxica do deseñador.

Que retos se plantexa a Asociación que preside para os próximos anos?

Continuar con proxectos que xa viñan doutras xuntas directivas e 
que asimilamos como propios dende o primeiro momento. Cómpre 

destacar que a DAG é unha asociación de persoas e ese factor, 
ademais de introducir un principio de igualdade entre todas os 
asociados, fai que as accións máis importantes que se promoven 
sexan analizadas, decididas en común e asimiladas como propias 
por parte de todos os socios. 

Nos últimos anos, estamos avanzando de cara a aumentar o noso 
nivel de relación con outras asociacións de deseñadores do Esta-
do, a través da nosa integración no READ (Red Española de Aso-
ciacións de Deseño). Fixemos tamén un esforzo por consolidar un 
evento importante para nós como o Foro Bianual do Deseño FEED. 
Cremos que este Foro xa está consolidado como un dos eventos de 
deseño de referencia no noroeste peninsular. 

O pasado ano celebramos tamén o I Encontro de Deseñadoras e 
Deseñadores galegos en Rianxo, que tivo unha moi boa acollida, 
participando máis de cen persoas ao longo de dous días. A von-
tade destes encontros é fomentar a relación entre profesionais 
do deseño, coñecer de primeira man o que facemos e como o fa-
cemos en relación á nosa realidade máis próxima e, por último, 
promover accións formativas. 

A maiores hai un moi numeroso conxunto de accións que é preciso 
acometer no día a día e que realizan, de maneira voluntaria e 
desinteresada, os socios da DAG.

Que accións concretas cre que poden ser interesantes para 
que colaboren activamente industria da madeira e o colectivo 
de deseñadores?

O máis inmediato e con capacidade de crear sinerxias instantá-
neas sería a posibilidade de celebrar encontros de intercambio de 
ideas, necesidades, capacidades, etc. Coñecer de primeira man 
cales son as nosas situacións respectivas e que é o que podemos 
ofrecernos reciprocamente. En moitos casos, arrastramos a eiva 
de coñecer o que se pode facer noutros territorios e noutros paí-
ses e descoñecer o que temos ao lado.

Pola nosa parte, estamos seguros que dende o traballo de proxi-
midade, a profesionalidade, a implicación e a confianza é posible 
acadar excelentes resultados.

1º Encontro
 deseñadoras 
 e deseñadores
 galegos

Auditorio de Rianxo
Salón de actos
31.07 – 01.08
2015

Colabora:Organiza:

FEED 2015
20 e 21 de novembro - A Coruña

Organiza:

Charlas

Paraninfo do Reitorado
Universidade da Coruña.  

Rúa Maestranza, 9. 
A Coruña.

Seminarios

Fundación Luis Seoane.
 

Rúa San Francisco, 27. 
A Coruña

Inscricións e información
  
www.dag.gal

Organiza:

Massimo Menichinell
    Pepe Barro 
         Miguel Sabel 
    Óscar Otero 
               Javier Cañada 
       Marta Verde 
    Álvaro Valiño 
             Raquel Pelta

 Exemplos de accións desenvolvidas pola Asociación Galega de Deseñadores
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V Meeting Point Lignum

Entre as principais conclusións extraídas dos relatorios destaca 
que a madeira, gracias aos últimos avances tecnolóxicos, sitúa-
se ao máis alto nivel competitivo como material construtivo

K2cArquitectas, Mauro Lomba, Emilio Rodríguez Blanco e Anto-
nio Pernas foron os encargados de amosar as súas experiencias 
no uso da madeira a través de www.meetingpointlignum.com

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

A quinta edición de Meeting Point Lignum, Encontros Online de Inno-
vación en Madeira, contaron con maior participación de seguidores 
que en edicións anteriores. Preto de 1.000 internautas seguiron as 
charlas de recoñecidos profesionais a través do portal www.meetin-
gpointlignum.com. Tratátase dunha iniciativa impulsada dende hai 
anos polas empresas que forman parte de Lignum Facile, co obxecti-
vo de compartir interesantes reflexións sobre o uso da madeira para 
a construción e coñecer casos de éxito con este material.

Emilio Rodríguez Blanco, Mauro Lomba, K2c Arquitectas e Antonio 
Pernas foron os encargados de achegar as virtudes deste material, 
a través da exposición das súas obras máis relevantes. Así, destes 
encontros extraéronse interesantes conclusións que vislumbran un 
futuro prometedor deste material en construción.

Nas obras que se expuxeron, a madeira adáptase con naturalidade ao seu 
entorno conseguindo un equilibrio maxistral entre o tradicional e o con-
temporáneo. Ademais, púxose de relieve as súas características sostibles, 
destacando por ser o único material capaz de estimular os sentidos.

Os relatores destacaron que o esforzo en innovación e desenvolve-
mento tecnolóxico experimentado nos últimos anos, sitúan á madeira 
como un material competitivo en construción e fundamental en re-
habilitación. O seu uso en obra debe adaptarse aos novos tempos, o 
que está a conseguir gracias a súa capacidade para dar resposta ás 
esixencias construtivas e normativas actuais.

Os encontros foron patrocinados polas empresas do sector Grupo Lo-
sán, Laminados Villapol, Maderas Besteiro, Molduras del Noroeste, 
Rothoblaas, Portadeza e Senssia, conscientes da importancia de difun-
dir os valores da madeira para situala ao máis alto nivel competitivo.

16

Arquitectos expertos en rehabilitación amosaron 
a importancia de traballar ao servizo da socieda-

de na quinta edición de Meeting Point Lignum
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Presentación de resultados18

O Cluster da Madeira e o Deseño de Galicia presentou en rolda de 
prensa o balance económico das súas empresas asociadas no marco 
do Plan AVANT 2012-2015, Plan Estratéxico que guiou as actuacións 
da entidade durante ese período. Na presentación, o presidente do 
CMD, José Manuel Iglesias, destacou a recuperación que as empresas 
están a experimentar en relación a exercicios pasados, froito de re-
inventarse e consecuencia dunha mellor situación económica global.

A facturación conxunta das empresas asociadas ao peche de 2015 
ascendeu a 165 millóns de euros, o que representa unha mellora do 
10% con respecto ao ano anterior. En canto ao emprego, foron 1.123 
os postos de traballo directos, sendo un 3% máis que o pasado ano.

En canto as accións executadas no marco do Plan AVANT, destacan 10 
programas e 97 accións concretas que se centraron en incrementar as 
vendas das empresas asociadas, mellorar a eficiencia e reducir cus-

Unión, cooperación 
e creatividade

As empresas do Cluster 
aumentan a súa facturación un 10% 
con respecto ao exercicio anterior

Rexístrase unha tendencia ao alza tanto da facturación, que as-
cendeu aos 165 millóns de euros, como do emprego, consecuencia 
dunha mellora tímida da situación económica global

O CMD renova a súa inscrición por catro anos máis no Rexistro de 
Agrupacións Empresariais Innovadoras, do Ministerio de Industria, 
Enerxía e Turismo, o que lle permite continuar ao más alto nivel
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tos, optimizar o nivel de xestión, fortalecer alianzas entre empresas 
e impulsar proxectos de colaboración.

Os programas executados no marco do Plan AVANT tiveron un coste 
total de 463.706 euros.

Ámbito de actuación do CMD

O Cluster está formado na actualidade por 36 empresas que forman 
parte de toda a cadea de valor da madeira. O seu ámbito de actua-
ción está composto por 111 empresas que representan unha factura-
ción conxunta de 730 millóns de euros. Respecto ao seu ámbito de 
actuación, as empresas xa asociadas representan o 30%, mentras que 
a facturación das mesmas, supón o 23% do total.

O target ao que se dirixe o Cluster está definido, identificado e claro: 
empresas de primeiro nivel, preocupadas pola innovación, competiti-
vas e coas miras postas ao máis alto nivel tecnolóxico e de progreso.

As empresas que forman parte do CMD afrontan o futuro con ilusión e 
optimismo tras unha época na que tiveron que facer fronte a situacións 
convulsas. A obtención da Gold Label, máxima distinción de excelencia 
na xestión recoñecida pola Comisión Europea, permitiu ás empresas 
asociadas gozar dun prestixio e recoñecemento público, ademais de 
ter maiores facilidades para acceder a financiación europea.

Renovación na AEI para os próximos 4 anos

Outra boa nova que tiveron as empresas do Cluster, foi a renovación 
por catro anos máis no rexistro de AEI, Agrupacións Empresariais In-
novadoras que outorga o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo. 
A finalidade destas agrupacións é facilitar, mediante a consecución 
dunha suficiente masa crítica do conxunto das empresas e organismos 
agrupados, as prácticas innovadoras que permitan mellorar a competi-
tividade das empresas e a súa proxección e visibilidade internacional.

Este recoñecemento permite aportar aos asociados do Cluster, unha fonte 
de financiación exclusiva para o desenvolvemento de proxectos de inno-
vación, entre outros.

Revista Albura

Imaxe superior e inferior: presentación de resultados do CMD
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20 Novas CMD

O Cluster organiza encontros B2B 
entre empresas do sector e arqui-
tectos do COAG-A Coruña

O CMD organizou, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos 
da Coruña, unha serie de encontros B2B, encontros personalizados, co 
obxectivo de que cada un dos axentes presentara os proxectos nos que 
está a traballar e buscar fórmulas de colaboración.

As empresas que participaron nestes encontros foron Grupo Losán, 
Molduras del Noroeste, Portadeza, Representaciones Iván Eric e Siema-
tec. Os encontros, cunha duración de 15 minutos cada un, serven para 
presentar as principais liñas de actividade para, despois, profundizar 
en futuras visitas cos profesionais que resulten de interese para os 
obxectivos de cada un.

Trala boa acollida, repetirase esta iniciativa nos próximos meses nou-
tras delegacións do COAG.

Revista Albura
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O CMD participa no proxecto Build 
Upon, acción de coordinación e apoio 
encamiñada a conseguir a  rehabilita-
ción enerxética  da edificación

O Cluster participou activamente no 
proxecto Build Upon, innovador proxec-
to de dous anos de duración financia-
do polo programa Horizon 2020, da 
Unión Europea. Este proxecto ten como 
obxectivo impulsar o deseño dun marco 
lexislativo que, a longo prazo, permita 
a implementación de medidas de efi-
ciencia enerxética para a renovación 
do parque edificado en 13 países euro-
peos. Esta iniciativa está organizada por 
Green Building Council España (GBCe).

Cada país organiza unha serie de even-
tos relacionados entre si para asegurar 
que se apoien mutuamente e crear 
conscientemente as comunidades de 
actores necesarias para afrontar o de-
safío europeo dos edificios existentes.

Buil Upon é unha acción de coordinación 
e apoio encamiñada a que a Rehabilita-
ción Enerxética da Edificación se convir-
ta nunha realidade.

Encontros B2B entre empresas e arquitectos do COAG - A Coruña
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O Cluster inicia unha serie de encon-
tros con diferentes personalidades para 
estreitar relacións

Cursos 
de forma-

ción 
organizados polo CMA

O CMD iniciou unha serie de encontros con diferentes axentes de inte-
rese, co obxectivo de compartir sinerxias e inquedanzas e poder esta-
blecer liñas de colaboración. O primeiro dos encontros celebrouse co 
Director Xeral do Igape, Javier Aguilera, resultando moi positivo. 

Dende sempre, as empresas do Cluster destacan polo seu afán de me-
llorar e intentar facer o seu traballo da forma máis positiva, feitos que 
están sendo moi valorados pola Administración. Nas próximas datas rea-
lizarase outra xornada de networking con outros axentes de interese.

Participación activa do CMD no Público 
Design Fest, celebrado en Madrid

O Cluster participa activamente na elabo-
ración dos Plans de Sistemas Sectoriais

O CMD colabora activamente nos diferentes grupos de traballo para 
levar a cabo os Plans de Sistemas Sectoriais que se basean nun estu-
do realizado conxuntamente polo Cluster TIC e o Igape coa finalidade 
de coñecer a realidade do nivel de implementación de ferramentas 
informáticas e as oportunidades de desenvolvemento baseadas na di-
xitalización das pemes galegas de tres sectores estratéxicos para a 
economía galega: madeira, alimentación e textil.

Encontro con Javier Aguilera, director xeral do Igape

O presidente do CMD no Público Design Fest

 Participación nos grupos de traballo dos Plans de Sistemas Sectoriais

Público Design Fest é unha celebración pública do deseño, un punto 
de encontro e un espazo de debate, investigación e aprendizaxe. Pre-
tende visibilizar o potencial que o deseño público pode ter para toda 
a sociedade, administracións, profesionais, emprendedores e empre-
sas. Este ano celebrouse a súa segunda edición, organizada pola Es-
cola Superior de Deseño de Madrid. O seu obxectivo principal é abrir 
un debate sobre o deseño público no ámbito nacional e internacional.

O presidente do CMD estivo presente nesta cita formando parte dun 
dos diálogos abertos adicado ao deseño de espazos exteriores en Cen-
tros Escolares. A discusión acerca dos modelos de ensinanza e como 
estos condicionan o desenvolvemento futuro dunha sociedade é un 
tema constante de debate. 

Novas CMD
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Betanzos HB, SL é unha nova empresa xurdida a raíz da compra dos 
activos de TAFIBER (Grupo Sonae) no ano 2015. Esta compra aúna 
os máis de 40 anos de experiencia no sector de fabricación de ta-
boleiros de madeira da factoría ubicada en Betanzos (A Coruña) e un 
novo modelo de negocio baseado na autonomía da planta, o acceso 
ao mercado de produtos con alto valor engadido e a innovación en 
servizos e produtos para xerar o rápido crecemento da compañía.

O produto que fabrica Betanzos HB, o Tablex, coñecido tecnicamente 
como Hardboard, é un taboleiro de fibras por vía húmida cunhas pro-
piedades únicas en canto a súa durabilidade, comportamento fronte 
á humidade e características físico-mecánicas. Ademais, a diferenza 
doutros taboleiros, a unión das fibras realízase por acción da ligninia da 
propia madeira, de forma que non se engaden adhesivos artificiais no 
seu proceso produtivo, sendo a súa composición unicamente madeira.

Esta singularidade fai que, a pesar da súa madurez no mercado, o 
Tablex sexa un produto cun gran futuro nunha sociedade cada vez 
máis comprometida e consciente cos valores de conservación do 
medio natural.

Betanzos HB é o único fabricante de Hardboard en España e un dos 
poucos en Europa. A calidade do Tablex e, na súa versión decorativa, 
o Mobelpan, recuberto con pinturas á auga, é recoñecida en todo o 
mundo contando con clientes de USA, África Subsahariana, Oriente 
Próximo e Norte de Europa que o seguen elixindo polas súas eleva-
das prestacións. O seu segredo, ademais do bo facer adquirido tras 
unha dilatada experiencia e búsqueda da mellora continua, é a madeira 
do eucalipto, especie non disponible nunha gran variedade de áreas 
xeográficas, o que sitúa os produtos de Betanzos HB nunha posición 
privilexiada no mercado exterior, onde dirixe case o 80% da produción.

O Tablex é un material natural, feito de madeira, que aporta calidez 
e as propiedades melloradas da madeira as súas aplicacións. Estas 
podemos dicir que son case infinitas, nun mundo onde quedan pou-
cas cousas imposibles de conseguir, deixando lugar á imaxinación 
do deseñador para que tome a decisión de cómo e onde o vai a 
incorporar. Aos usos tradicionais na construción, solos, fabricación 
de mobiliario, caixas de alimentos, embalaxes, soporte decorativo, 
sumáronse aplicacións en novos sectores tan variados como o 
automóbil, o envasado de produtos ecolóxicos, o calzado de alta 
gama ou elementos acústicos e estruturais en construción.

Para estar á altura das esixencias que están por vir, Betanzos HB 
está a apostar fortemente pola mellora da tecnoloxía das instala-
cións produtivas, as cales están sendo redeseñadas e automati-
zadas co propio persoal da compañía e a implicación dos centros 
tecnolóxicos máis remarcables en Galicia, onde a innovación é unha 
constante. Conta así co seu mellor activo: “unha materia prima e un 
saber facer 100% galegos”.

O recuncho do asociado

Betanzos HB é o único fabricante en España 
de Hardboard, tamén coñecido como Tablex 

www.betanzoshb.es
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Agroamb, como sabedes, proporciona solucións integrais aos produ-
tores de residuos orgánicos biodegradables no ámbito da xestión e os 
servizos de mellora medioambiental. Dende os nosos inicios, estamos 
preocupados polo noso entorno, así como polo benestar das persoas. 
Froito deste compromiso, temos presentes os 10 principios do Pacto 
Mundial de Nacións Unidas no día a día da nosa empresa. Estes prin-
cipios loitan contra as inxustizas laborais e avogan polos dereitos 
dos traballadores, a sostenibilidade e unhas condicións dignas para 
todos. Agroamb adheriuse a esta rede hai xa catro anos.

Hoxe, temos o pracer de compartir con vós que nos escolleron para 
formar parte do Comité Executivo da Rede Española do Pacto Mundial 
de Nacións Unidas, sendo a única empresa galega que forma parte del. 

Agroamb únese, deste modo, a prestixiosas empresas nacionais que 
forman parte deste Comité tendo como principal finalidade a esca-
labidade, facer que os obxectivos de desenvolvemento sostible calen 
en todas as entidades do noso país e manter o liderado da Rede 
Española entre as 86 existentes en todo o mundo.

O Pacto Mundial de Nacións Unidas é a maior alianza existente de 
carácter público-privado a prol do desenvolvemento, na que 13.000 
entidades de 145 países únense para promover, a través da resposa-
bilidade social empresarial, os denominados 10 principios baseados 
en declaración e convencións universais e relacionados cos dereitos 
humáns, as normas laborais, o medio ambiente e a loita contra a co-
rrupción. En España conta con máis de 2.600 asinantes e 440 socios.

Dende Agromab animamos a todas as empresas a tomar conciencia 
sobre a importancia que teñen estas accións para conseguir compar-
tir un mundo máis xusto, sostible, respectuoso e humán para todos.

Agroamb Prodalt, única empresa galega no Comité Executivo 
da Rede Española do Pacto Mundial de Nacións Unidas

Responsable de Responsabilidade Social 
Corporativa e Relacións Institucionais

Josefa de León 

www.agroamb.com
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24 Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica 

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG179 – RE-SOLVE 2016: APOIO AO ACCESO AO FINANCIA-
MENTO OPERATIVO (ACTIVO CORRIENTE)

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

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas, co seu domicilio fiscal en Galicia.

CONTÍA DAS AXUDAS: Axuda en forma de garantía, que consistirá no reaval do Igape 
durante a vixencia da operación 

de préstamo, en garantía do 25% do risco asumido pola SGR. 

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes por parte dos interesados, nas en-
tidades financeiras, iniciarase o 4 de xaneiro de 2016 e finalizará o 31 de outubro de 2016.

Mais información:

- Resolución do 16 de decembro de 2015 (DOG Nº247 do 29/12/2015) - Bases e convocatoria 2016

- Resolución do 16 de decembro de 2015 (DOG Nº14 do 22/01/2016) - Corrección erros

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG227 – PROXECTOS DE INVERSIÓN EN EQUIPOS PRODU-
TIVOS (2016)

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. Sociedades mercantís con tamaño de pequenas e medianas empresas (pemes), que cum-
pran os seguintes requisitos:

a) Que proxecten levar a cabo un investimento nun centro de traballo localizado na Comu-
nidade Autónoma de Galicia

b) Que desenvolvan no centro obxecto do proxecto algunha das actividades subvenciona-
bles que se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable

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

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 de solicitudes comezará o 4 de xaneiro de 2016 e 
rematará o 30 de decembro de 2016, ou se esgote o crédito orzamentario.

Máis información:

 - Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG Nº247 do 29/12/2015) - Bases reguladoras 
e convocatoria 2016.

 - Resolución do 9 de maio de 2016 (DOG Nº93 do 18/05/2016) - Modificación das bases reguladoras.

TÍTULO DO PROGRAMA/AXUDA: IG228 – PROXECTOS DE INVESTIMENTO XERADORES DE EM-
PREGO (2016)

FINALIDADE: Proxectos dirixidos a investimentos en obra civil e maquinaria e outros bens de 
equipamento para a creación dun novo establecemento ou ampliación dun xa existente que pre-
sentan un elevado potencial de creación de emprego directo e indirecto.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:

1. Sociedades mercantís con tamaño de pequenas e medianas empresas (pemes), que cumpran 
os seguintes requisitos:

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 subvencionables que 
se sinalan nestas bases para cada tipo de proxecto subvencionable

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

CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 35% dos investimentos subvencionables 
no caso de pequenas empresas, e ata o 25% no caso de medianas empresas.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes comezará o 4 de xaneiro de 2016 e rema-
tará o 30 de decembro de 2016, ou cando esgote o crédito orzamentario.

Máis información:

 - Resolución do 28 de decembro de 2015 (DOG Nº247 do 29/12/2015) - Bases reguladoras 
e convocatoria 2016.

 - Resolución do 9 de maio de 2016 (DOG Nº93 do 18/05/2016) - Modificación das bases reguladoras.

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

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

- Préstamos Igape-BEI-Circulante: Destinados a proporcionar unha base de capital circu-
lante 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 per-
soal, impostos e tributos, gastos financeiros asociados á operativa, e primas de seguros en 
cobertura de riscos asociados á actividade empresarial. 

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

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 

1.- Poderán ser prestameiros:

a) As sociedades mercantís que poidan ser consideradas peme independente conforme ao 
artigo 2.1 das bases. 

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

c) Para o programa de préstamos Igape-BEI-Investimento, poderán ser prestameiros empre-
sas 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-Investimento, a prestameira 
deberá ter ou crear polo menos 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 finan-
ciamento mediante os préstamos regulados nestas bases. 

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

CONTÍA DAS AXUDAS: -

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes remata o 31 de maio de 2017. 

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.

ORGANISMO: Consellería de Economía, Emprego e Industria 

(AXENCIA GALEGA DE INNOVACION)

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: PROGRAMA PRINCIPIA - AXUDAS PARA

O FOMENTO DA CONTRATACIÓN DE PERSOAL TÉCNICO (IN848C)

FINALIDADE: Axudas do Programa Principia da Axencia Galega de Innovación dirixidas ás 
empresas e organismos de investigación en Galicia, destinadas ao fomento da contratación 
durante un período mínimo dun ano de persoal técnico para a realización de actividades de 
I+D+i aliñadas coas prioridades establecidas na RIS3 para Galicia, co fin de favorecer a súa 
carreira profesional, así como estimular a demanda no sector público e privado de persoal 
suficientemente preparado para acometer proxectos de I+D+i.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 

a) As empresas con domicilio social ou un centro de traballo en Galicia.

b) Os organismos de investigación públicos ou privados galegos ou con centro de traballo en 
Galicia, tendo en conta que quedan obrigados a destinar a axuda recibida a usos relaciona-
dos con actividades non económicas e relativas a actuacións de I+D+i. 

CONTÍA DAS AXUDAS: 

1. A contía do incentivo que percibirán as entidades beneficiarias será de 10.000 euros por 
cada persoa contratada, ata un máximo de 10 contratos por entidade beneficiaria.

2. O incentivo en ningún caso poderá ser de tal contía que, illadamente ou en concorrencia 
con subvencións ou axudas doutras administracións ou entes públicos ou privados, estatais, 
da Unión Europea ou internacionais, supere o custo da actividade subvencionable ou, se é 
o caso, a porcentaxe máxima do investimento subvencionable que legalmente se estableza. 
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3. O incentivo será compatible, se é o caso, coas bonificacións ou reducións de cotizacións 
á Seguridade Social.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finalizará o 17 de xullo de 2016. 

Máis información:

 - -Resolución do 2 de xuño de 2016 (DOG Nº 113 do 15 de xuño de 2016) - Bases reguladoras 
e convocatoria 

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo

TITULO DO PROGRAMA/AXUDA: AXUDAS DE APOIO A AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS INNO-
VADORAS (AEI)

FINALIDADE: Mellorar a competitividade das pequenas e medianas empresas. 

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: 

Só poderán optar as entidades rexistradas con carácter <<incipiente>> no Rexistro de Agru-
pacións Empresariais Innovadoras do Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo.

En todo caso os beneficiarios deberán reunir os requisitos establecidos no artigo 13 da Lei 
38/2003, de 17 de novembro. As empresas, agrupacións ou institucións nas que concorran 
algunha das prohibicións que establece dito artigo, non poderán acollerse a estas axudas. 
Así mesmo, as axudas a grandes empresas serán compatibles se colaboran de forma efecti-
va con PEMEs na actividade obxecto da axuda, e se as PEMEs coas que colaboran corren cun 
mínimo do 30% do total de custos subvencionables.

CONTÍA DAS AXUDAS: 

1. Para a posta en marcha e desenvolvemento das estruturas de xestión e coordinación da 
AEI poderán subvencionarse ata o 50% dos gastos.

2. Para a realización de estudos de viabilidade técnica para proxectos de tecnoloxía e 
innovación poderán subvencionarse ata o 50% dos gastos. A intensidade da axuda poderá 
incrementarse ata 10 puntos no caso das medianas empresas, e en 20 puntos se se trata 
de pequenas empresas.

3. Actividades de investigación industrial poderán subvencionarse ata o 50% dos gastos. As 
actividades de desenvolvemento experimental poderán subvencionarse ata o 25%. 

A intensidade da axuda para poderá incrementarse ata un máximo dun 80%, tal e como se 
indica a continuación:

a) 10 puntos no caso das medianas empresas e 20 para pequenas empresas

b) 15 puntos se o proxecto implica unha colaboración efectiva entre empresas, onde polo 
menos unha sexa PEME, ou unha empresa e varios organismos de investigación que asuman 
como mínimo o 10% dos custos; ou que os resultados do proxecto sexan difundidos a través 
de conferencias, publicacións, bases de acceso libre ou programas informáticos gratuítos 
ou de fonte aberta

4. As actividades de innovación en materia de procesos e organización poderán subvencio-
nables ata un máximo dun 15% en grandes empresas e 50% no caso das PEMEs.

PRAZO LÍMITE: O prazo para a presentación de solicitudes será, como máximo, de dous 
meses dende a publicación da convocatoria no BOE .

Máis información: https://www.boe.es/boe/dias/2016/06/23/pdfs/BOE-A-2016-6122.pdf
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Lugar: Poznan Internationa Fair, Poznan. Polonia 

Datas: 13 ao 16 de setembro de 2016 

Máis información: http://www. Furnica.pl/en/

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

Feiras

Furnitex 

Lugar: Brisbane. Australia

Datas: 8 ao 10 de xullo de 2016

Máis información: http://furnitex.australianfurniture.org.au/

Feira de moble e decoración

ForMóbile

Lugar: Pabellón Anhembi, São Paulo. Brasil

Datas: 16 ao 29 de xullo de 2016

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

Feira internacional de maquinaria e provedores de madeira e moble

Expo AMPIMM México 2016 

Lugar: Centro Banamex, México DF. México

Datas: 7 ao 9 de xuño de 2016

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

Evento especializado en materias primas, maquinaria e solucións para a indus-
tria da fabricación de mobles

SICI 2016

Lugar: IFEMA – Feira de Madrid, Madrid. España

Datas: 8 ao 11 de xuño de 2016

Máis información: http://www.ifema.es/sici_01/

Foro internacional de cociña, baño e fogar 

Furniture China 2016 

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

Datas: 8 ao 11 de setembro de 2016

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

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

Drema Furnican Poznan 2016

London Design Festival

Lugar: Londres. Reino Unido

Datas: 17 ao 25 de setembro de 2016 

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

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

The Manchester Furniture Show

Lugar: Manchester Central, Manchester. Reino Unido

Datas: 17 ao 19 de xullo de 2016 

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

Salón das novidades e tendencias no sector do moble de interior

MOW 2016

Lugar: Messezentrum Bad Salzuflen, Bad Salzuflen. Alemaña

Datas: 18 ao 22 de setembro de 2016 

Máis información: http://www.mow.de/

Feira do moble máis importante de Europa

Expo Mueble Hogar & Oficina. 
Panamá 2016 

Feira do Moble de Yecla

INTERCASA 2016

Lugar: Atlapa Convetion Center, Ciudad de Panamá. Panamá

Datas: 23 ao 25 de setembro de 2016

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

Feira internacional da industria do moble y e da decoración  

Lugar: Yecla, Murcia. España

Datas: 26 ao 29 de setembro de 2016

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

Feira do Moble

Lugar: Feira Internacional de Lisboa, Lisboa. Portugal

Datas: 5 ao 9 de outubro de 2016 

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

Feira de decoración e deseño de interiores
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Lugar: Basilea. Suíza

Datas: 11 ao 15 de outubro de 2016 

Máis información: http://www.holz.ch/

Feira de maquinaria para a industria da madeira

Feiras

Holz 2016

Construtec 2016 

Lugar: IFEMA – Feira de Madrid, Madrid. España

Datas: 25 ao 28 de outubro de 2016

Máis información: http://www.ifema.es/construtec_01/

Salón internacional de materiais, técnicas e solucións construtivas

Brussels Furniture Fair

Lugar: Brussels Expo – Bruxelas. Bélxica

Datas: 6 ao 9 de novembro de 2016 

Máis información: http://www.meubelbeurs.be/

Feira de mobiliario e deseño de interiores

High Piont Market 2016 

Lugar: High Point, Noth California. Estados Unidos

Datas: 22 ao 26 de novembro de 2016

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

Feira máis grande da industria do moble
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