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A forza de pertencer ao Cluster
Alfredo Rodríguez, Presidente do CMA
Estamos a facer fronte a unha situación delicada que obriga as nosas empresas a realizar
grandes esforzos para soportar os embistes dunha crise que se prolonga no tempo.
Nesta situación, as empresas que formamos parte do Cluster da Madeira de Galicia
(CMA) estamos a demostrar a nosa solvencia e a nosa capacidade para renovarnos e
reinventarnos, aínda que non sempre sexa suficiente. A proactividade é fundamental neste camiño de continuar cara adiante, así que vos animo a continuar nesta liña construtiva.
Os datos arroxados polo sector en Galicia, reflicten unha facturación conxunta da
industria da madeira e o moble de 1.625 millóns de euros, o que supón unha caída
do 4,5% respecto ao ano anterior.
Dende que comezou a crise, a industria da madeira de Galicia perdeu 794 millóns de
euros en facturación e 6.800 empregos.
A pesar destes datos, que seguen a estela da economía xeral do país, as nosas empresas teñen demostrado durante estes anos a súa capacidade para loitar e manter
o mesmo entusiamo que o primeiro día, a pesar destes contratempos.
O camiño que debemos seguir é o de traballar conxuntamente e intentar levar accións comúns, posto que dende os nosos inicios, as nosas empresas destacaron pola cooperación e
a competitividade. Mostra disto, son as iniciativas que levamos a cabo este ano co obxectivo
de poñer en valor o labor que desempeña o CMA, así como a súa forza como asociación.
A posta en marcha das VII Xornadas de Arquitectura e Deseño, a primeira edición das
Xornadas de Rehabilitación ou a de Eficiencia Enerxética, demostran a capacidade
que o CMA ten para renovarse con temas de máxima actualidade, así como o seu
poder de convocatoria, posto que en todos estes actos conseguiuse cubrir as prazas
de maneira inmediata e crear un foro de coñecemento ao máis alto nivel profesional.
O valor engadido destas accións radica no contacto directo cos nosos prescriptores,
así como as colaboracións estratéxicas acadadas coas mesmas: Colexio de Arquitectos, Consorcio de Santiago, as tres Universidades galegas, Escola de Arquitectura
da Coruña, prestixiosos profesionais que interactuaron como relatores, etc.
Cómpre poñer en valor os encontros directos realizados no marco das VII Xornadas
de Arquitectura e Deseño entre as empresas do CMA e arquitectos e deseñadores, co
obxectivo de dar a coñecer o noso traballo e ampliar a nosa base de contactos. En épocas como as actuais, é fundamental traballar na búsqueda de novos camiños e solucións.
Nesta liña estratéxica está a traballar o CMA: na realización de actividades competitivas a baixo custo para os seus asociados que axuden a plantar cara a crise. Aínda
que somos coñecedores da complicada situación actual, necesitamos a colaboración de todos para xerar a nosa propia rede social coa finalidade de captar novos
mercados e xerar maior negocio. Xuntos, conseguiremos manter este barco a flote.
Dende a dirección do CMA estamos convencidos que a constancia, o traballo e o
sacrificio que demostraron historicamente as nosas empresas, serán os mellores aliados para afrontar o momento que nos tocou vivir. Anímovos a seguir co entusiasmo
e a profesionalidade que nos identificou sempre.
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“Desenvolvemento e innovación teñen que prover
aos arquitectos de materiais que xustifiquen o seu
emprego en termos de economía e sostibilidade”

“

A sociedade xa non cre que a construción
de novas vivendas sexa unha necesidade

O novo decano do COAG, Antonio Maroño, destaca as cualidades da madeira
para a construción e indica que a súa potenciación é “unha obriga máis”
O Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG)
é o quinto socio de honor do Cluster da Madeira
de Galicia polo seu labor de promoción da madeira, por ter á madeira como un referente en todas
as súas exposicións públicas así como por facer
sempre unha defensa convencida deste material.
O COAG continúa así a estela dos anteriores socios
de honor do CMA: Xosé Otero Pombo, Xosé Lois
Martínez, Consorcio de Santiago e Grupo Inditex.
Antonio Maroño, quen sucede a Jorge Duarte no
decanato desta institución, concédenos unha entrevista para valorar este recoñecemento, amosarnos os retos do Colexio para os próximos anos e
as súas primeiras impresións como decano.
Como afronta esta nova etapa como decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia?

En primeiro lugar, coa responsabilidade de ser elixido dentro da candidatura máis votada na historia do Colexio, nunha elección coa máis alta
participación e con seis candidaturas ao decanato. Despois, coa conciencia de chegar nun momento moi complicado para o futuro da institución.

“

O colexio debe ser
un vehículo para acoller as novas
formas de practicar a arquitectura
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”

Cales son os retos do seu mandato?

Garantir a continuidade do Colexio co axuste dos gastos e coa intención de aumentar os ingresos. Despois, en procurar unha reestruturación que naza dos colexiados e na vontade de acoller aos arquitectos nun momento de grande dificultade para o exercicio da
nosa profesión, tentando facer do Colexio un vehículo para acoller as
novas formas de practicar a arquitectura, apoiar xeitos de situarse
no mundo que están a agromar, facerse atractivo e, necesario, como
forma de apoio colectivo a unha arte vocacional, que ten no servizo
á sociedade, ao territorio ou á paisaxe do país un marco común para
unha miríada de actividades, por un colectivo xeneroso no esforzo e
non suficientemente recoñecido por esa mesma sociedade.

Como está a vivir o colectivo de arquitectos a crise que
está atravesando o sector da construción?

Coas ferramentas que a nosa formación nos dá. Sendo eficientes e
imaxinativos, aproveitando cada nicho de mercado que xurde e constreñindo moitas veces aqueles sectores de profesionais que non foron
os mesmos que tiraron proveito dos anos de moito traballo.

É a rehabilitación a saída a esta crise?

É unha desas maneiras de exercer a arquitectura; un dos camiños de
busca de traballo, e unha das vías necesarias para unha sociedade que
xa non cre que a construción de novas vivendas sexa unha necesidade.
Como valora a madeira como material construtivo? En que liña cre
que deberían traballar arquitectos e empresas da madeira para acabar cos prexuízos que aínda existen arredor deste material?
Sendo un material natural, utilizado historicamente na construción,
non podo máis que valoralo moi positivamente. Sendo ademais un
material tan vencellado á industria e á construción no noso país,
penso que a súa potenciación é unha obriga máis. Por último, sendo
un material no que a evolución tecnolóxica, no cultivo, explotación,

”

transformación e tratamento ten sido tan importante para Galicia,
a liña na que os arquitectos traballan é, coma con outros materiais,
da busca da expresión das cualidades que nun deseño de calidade
teñen os materiais aproveitados de xeito natural, sinxelo e armonioso. A xustificación do uso da madeira en campos coma o moble non
é discutida; debe estenderse a outros. O tirón do bo deseño ten que
reflectirse sobre a industria e a investigación; desenvolvemento e
innovación teñen que prover aos arquitectos de materiais que xustifiquen o seu emprego en termos de economía e sostibilidade.

O CMA nomeu ao COAG novo socio de honor desta entidade
pola súa implicación e defensa do material. Que supón para
o Colexio recibir este recoñecemento?

Representa o recoñecemento do compromiso dos arquitectos cun
sector como o das industrias que traballan desde, con e cara o uso
dos recursos do país. Para o Colexio como institución, que aglutina
o esforzo dos arquitectos en defensa da arquitectura, do interese
da sociedade no seu entorno construído, o territorio e a paisaxe,
é un pulo para seguir a traballar, para animar aos nosos profesionais a defender o seu, contando con que unha parte –agardamos que
crecente- da sociedade, dos nosos clientes potenciais e dos nosos
compañeiros de viaxe, aceptan, entenden e apoian ese esforzo. Unha
honra e unha obriga.

“

Ser socio de honor do CMA é
un recoñecemento do compromiso dos arquitectos cun sector
como o das industrias que
traballan desde, con e cara o
uso dos recursos deste país

”
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A madeira, material óptimo
para soportar os cambios nas cidades
Intervención do conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández

Unha rehabilitación transversal, integral e acreditada, onde a eficiencia enerxética ocupe un lugar
destacado, marcará o futuro do sector da construción, segundo os expertos reunidos nas Xornadas
de Rehabilitación en Madeira, MásMadeira organizadas polas empresas de Lignum Facile
Os pasados días 20 e 21 de marzo celebráronse as xornadas MáisMadeira, exemplos prácticos de rehabilitación en madeira, organizadas
polas empresas que forman parte do proxecto Lignum Facile. Máis
de 200 profesionais do sector da construción déronse cita durante
eses dous días no Museo do Pobo Galego. Contouse coa colaboración
do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), o Consorcio de
Santiago e a Aula de Renovación Urbana da USC.
O conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, indicou na súa
intervención na inauguración, a aposta decidida por parte da Xunta de Galicia pola rehabilitación por crer, firmemente, que se trata
“dunha actividade prioritaria para recuperar patrimonio, mellorar a
calidade de vida das persoas e xerar empregos”.

César Portela, García Braña e Ángel Cid,
na segunda xornada

O arquitecto César Portela durante as xornadas
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Celestino García Braña foi o encargado de liderar
unha mesa redonda na que os participantes expuxeron as súas dúbidas e que deu por concluída esta primeira edición.

Durante as diferentes intervencións, sinalouse que non existe mellor material que a madeira para soportar o cambio nas cidades e,
ademais, fíxose fincapé na idea de que é “tempo de rehabilitación,
tempo da cidade”.
A primeira xornada rematou cunha mesa redonda liderada por Manuel Guaita onde se puxo de manifesto que a madeira foi tratada,
historicamente, de maneira inxusta pola normativa, polo que se solicitou intentar acabar con estas limitacións, ademais de facer un
chamamento á Administración para que na rehabilitación do parque
de edificios existente en Galicia, a madeira teña o papel que merece
“como material nobre e de altas prestacións e virtudes”.

O Premio Nacional de Arquitectura, César Portela
amosou as características do Museo de Historia Natural Luis Iglesias, obra na que a madeira está presente
en numerosos elementos como solos e revestimentos. Destaca o seu revestimento exterior en madeira
de máis de 3.000 metros cadrados de fachada, permitindo a súa integración perfecta co entorno.
Ángel Cid, pola súa banda, mostrou as características
da Estación Marítima de Vilanova de Arousa, primeiro
edificio de España construído con “madeira acetilada”.

Manuel Touza, xefe da área de Innovación e Tecnoloxía do CIS-Madeira, foi o encargado de comezar estas xornadas. Na súa exposición
indicou que “está demostrado que en condicións extremas, non hai
material que resista máis que a madeira”.

Máis de 200 profesionais
da construción
acuden a MáisMadeira

O conselleiro de Medio Ambiente
indicou a aposta da Administración pola rehabilitación, posto que
é “unha actividade prioritaria para
recuperar o patrimonio”

Estas xornadas destacaron pola alta participación dos
asistentes, así como a implicación de todos os que
colaboraron. Agárdase poder continuar con esta iniciativa o próximo ano.

Celestino García Braña moderou unha das mesas redondas
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“O futuro da arquitectura pasa por unha
revisión profunda do noso sistema de valores”
Gabriel Carrascal e Sergio Martín Blas, www.carrascalblas.com, preséntannos a
rehabilitación dunha vivenda en Baiona onde a madeira xoga un papel fundamental

“

A madeira é moi precisa;
os carpinteiros interpretan
correctamente os documentos de
obra e aportan melloras
puntuais aos deseños

”

Abordamos a rehabilitación dunha vivenda no casco histórico baionés, que destaca pola relativa delicadeza da construción orixinal,
que data do século XIX. O edificio está catalogado cun grao de protección elevado. Gabriel Carrascal e Sergio Martín Blas introducénnos
nesta rehabilitación, cuxo taller de carpintaría foi carpintaría Melo
Otero S.L. (Tebra, Pontevedra).

Como xurde a oportunidade de rehabilitar esta vivenda?

madeira podería conferir un carácter especial á obra e, ao mesmo tempo, reduciría o número de oficios na mesma facilitando o noso labor de
supervisión. Xurdiu así a idea dunha caixiña de ebanistería inserida no
interior da envolvente do edificio, que non podería ser alterada.
Para o forxado da planta primeira, adoptouse unha solución mixta
madeira-formigón que nos permitiu solventar as esixencias derivadas a
protección histórico-artística, xunto coas da normativa técnica. Adoptando unha propoción alla veneziana entre viguetas, na que o vano
entre viguetas é igual á súa sección, púdose reducir canto do forxado
como requería a obra, conferindo gran expresividade aos espazos de
planta baixa nos que a madeira da estrutura queda vista.

Que vantaxes presenta a madeira fronte a outros materiais
para a rehabilitación?
A calidez, entendida como unha cuestión visual, pero tamén como
comportamento higrotérmico e acústico. Ademais, engadiremos a vantaxe da precisión: os carpinteiros son artesáns acostumados a traballar
de forma moi precisa, que interpretan correctamente os documentos
da obra e aportan melloras puntuais aos deseños dos arquitectos.

O futuro da arquitectura pasa pola rehabilitación?

Por que a madeira é o material principal desta reforma?

A rehabilitación forma parte integral da arquitectura dende a súa
orixe, e o futuro, ou mesmo o presente, non vai a ser diferente neste
sentido. Nós entendimos a rehabilitación, dende o principio, como un
aspecto fundamental da nosa práctica profesional. É positivo que agora haxa unha concienciación máis estendida sobre a súa importancia,
así como do seu potencial. Sen embargo, parece que houbera na actualidade un desexo de ver na rehabilitación unha táboa de salvación
dun sector vapuleado pola crise pero, que máis que unha convicción
propia, parece o efecto colateral de certa actitude negativa cara á
obra nova, ben polo sentimento de culpa derivados dos excesos edificatorios ou ben pola desesperanza ante a falta de novos encargos.

Inicialmente, pola propia normativa do Plan Especial de Protección do
conxunto histórico artístico de Baiona en materia de rehabilitación. Vimos nesta esixencia unha vantaxe, posto que o emprego extensivo da

Non é probable que quen construíu mal, agora rehabilite ben. O futuro
da arquitectura pasa por unha revisión profunda do noso sistema de
valores, pero isto vai levar tempo.

Esta vivenda aparece fotografiada en publicacións históricas de Baiona,
así como na literatura especializada en arquitectura popular galega.
Esta relevancia fíxonos investigar acerca das solucións construtivas propias da bisbarra que servirían para dar resposta ás cuestións técnicas e
de usos da vivenda. Exemplo disto, é que os espazos da primeira planta
teñen o seu propio teito de forma troncocónica en madeira, inspirado na
construción das lumieiras, frecuentes na arquitectura vernácula galega.
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“

Cómpre investir en
investigación para desenvolver
solucións máis eficientes e
económicas que permitan estender
o coñecemento da construción en
madeira aos arquitectos
e estudantes de arquitectura

”

En que liña deberían
traballar conxuntamente empresas da
madeira e arquitectos para superar a
situación que está a
atravesar o sector?
Hai unha cualidade da
madeira que chama a
nosa atención e aínda
podería ser unha vía de
investigación en novos
proxectos: o sobrecoste
que poidan ter as madeiras máis caras representan para o cliente unha
inversión directa en calidade, sen custos adicionais. Podería ser interesante que as empresas de carpintaría separasen, claramente nos presupostos,
os costes do material e os da súa transformación.
Por outra banda, cómpre voltar a investir en investigación
para desenvolver solucións máis eficientes e económicas que
permitan estender o coñecemento da construción en madeira
aos arquitectos e estudantes de arquitectura. Quizais, apostando pola calidade, non tanto pola cantidade, o sector poida
contribuír a superar a cultura do ladrillo, que tanto dano fixo.
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Encontros entre empresas do CMA e profesionais do sector

Empresas do CMA,
deseñadores e arquitectos
alíanse para facer fronte á crise
VII Xornadas de Arquitectura e Deseño

Máis de 150 profesionais da arquitectura, deseño e mundo
empresarial da madeira déronse cita nas VII Xornadas de
Arquitectura e Deseño
Máis de 150 profesionais da arquitectura, o deseño e o mundo empresarial da madeira déronse cita nas VII Xornadas de Arquitectura e Deseño,
organizadas polo CMA. Unha das principais conclusións extraídas deste
encontro foi a necesidade de que todos os profesionais traballen conxuntamente para facer fronte á actual situación de crise.
Durante as intervencións, púxose de relevo a calidade, en canto a deseño,
dos produtos de madeira que se están a facer en Galicia, así como a versatilidade que presenta este material para diferentes usos e aplicacións.
Nesta liña, rompendo falsos mitos que existen arredor da madeira, amosáronse exemplos de éxito, tanto interior como exterior, onde o deseño
principal xira arredor deste material.

Máis de 70 encontros entre empresas do CMA e profesionais do sector

Na xornada de tarde, pecháronse máis de 70 encontros entre profesionais
do sector coa finalidade de compartir sinerxias e establecer novos contactos para compartir proxectos futuros.
O resultado foi moi positivo para ambas partes, emprazando a repetir esta
iniciativa proximamente.
O presidente e o xerente do CMA durante as Xornadas
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Máis de 3.000 persoas seguiron
en directo a II edición de Meeting Point Lingnum
César Portela, Arrokabe Arquitectos, Patrizia
di Monte e Juan Domingo Santos destacaron
o papel fundamental que representa o uso da
madeira para o futuro da construción
A II edición de Meeting Point Lignum, Encontros Online de Innovación
en Madeira, rexistrou 3.100 seguidores durante as dúas xornadas nas
que se desenvolveron o pasado mes de xaneiro. Os Encontros, organizados por Lignum Facile, contaron coa participación de grandes nomes
da arquitectura nacional como César Portela, Arrokabe Arquitectos,
Patrizia di Monte e Juan Domingo Santos, quen puxeron en valor as
cualidades da madeira como material construtivo e expuxeron os retos
aos que se enfronta a arquitectura. Estes encontros pódense revisar a
través da páxina www.meetingpointlignum.com.

Portela recoñece o papel
fundamental da madeira na construción

O Premio Nacional de Arquitectura, César Portela destacou una súa
exposición o papel fundamental que xoga a madeira no sector da construción. Indicou que “dende os inicios da historia da arquitectura, a
madeira é un material indispensable e insubstituible”. Ademais, sinalou a necesidade de contar con maior formación, posto que é fundamental coñecer as características deste material para poder empregalo de maneira correcta.

Recuperación do patrimonio e a relación co contorno

Pola súa parte, o estudio Arrokabe Arquitectos fixo fincapé na importancia de recuperar o patrimonio e a relación co contorno para poder
reactivar a construción. Para eso, sinalaron que é fundamental “construír máis e mellor en madeira”.

Recuperación de espazos urbanos

Pola súa parte, Patrizia di Monte, unha das impulsoras do proxecto
Esto no es un solar, do concello de Zaragoza, expuxo as características
desta iniciativa que recuperou 42.000 metros cadrados en trece meses
e xerou 110 postos de traballo.

Cómpre potenciar a cultura sobre a madeira

A clausura dos Encontros correu a cargo de Juan Domingo Santos, quen
presentou o tratamento realizado no Museo da Auga de Lanjarón, Gran
Premio Enor 2011. Para Juan Domingo, “la industria de la madera ha
favorecido a la difusión de que este material se pude concebir con un
uso más industrial”.

César Portela

Arrokabe arquitectos

Patrizia di Monte
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O CMA e o arquitecto Roi Alonso
lanzan unha campaña fotográfica
para promocionar a madeira
Trátase, con esta campaña,
de romper falsos mitos
que existen arredor da madeira

Baixo o título “Desde sempre, contigo” e durante todo este ano
2013 intentarase plasmar, a través do obxectivo da cámara, os valores da madeira fronte a outros materiais
O CMA e o arquitecto Roi Alonso puxeron en marcha este ano a campaña “Desde sempre, contigo”, co obxectivo de poñer en valor as características da madeira fronte a outros materiais. A través dunha imaxe
evocadora, cada mes estase a publicar unha fotografía que recolle diferentes ambientes cos que se demostra que a madeira está presente
en múltiples momentos da nosa vida.
Sendo Galicia a primeira potencia forestal a nivel nacional e a novena
de Europa, continúan existindo falsos mitos sobre ela que terminan
relegándoa a un segundo plano fronte a outros materiais. Con esta
campaña preténdese amosar as particularidades da madeira e facela
visible na vida cotidiana das persoas.
Durante este ano e cada mes, compartirase unha imaxe que reflicte
estes diferentes ambientes, coa finalidade de que a sociedade adquira
conciencia da importancia que ten a madeira na súa vida.
Para realizar esta campaña, o CMA conta coa colaboración de Roi Alonso, www.roialonso.com, quen aportará as imaxes baixo unha dobre
perspectiva: a de fotógrafo e arquitecto. Alonso, quen na actualidade
traballa no estudio de arquitectura A-cero, participou en numerosas
exposicións por toda a xeografía galega, amosando a súa particular
visión de diferentes ambientes contiáns.

Os clusters da madeira e moble de
Galicia, Cataluña e País Vasco alíanse
para promover a competitividade
As tres entidades formalizan un convenio de colaboración co obxectivo de compartir sinerxias e fortalecer as estruturas clusters e as
súas empresas asociadas
O Cluster da Madeira de Galicia (CMA), a Agrupació Moble Innovador de
Catalunya (AMIC) e a Asociació Cluster do sector do Hábitat, Madeira,
Oficiña (Habic) estableceron unha alianza de colaboración co obxectivo de promover a competitividade das súas empresas asociadas a
través de iniciativas conxuntas.
Entre as accións que contempla o convenio figuran o intercambio de información de interese e actividades a desenvolver co obxectivo de benchmarking; desenvolver conxuntamente proxectos e actividades no ámbito
da internacionalización, tecnoloxía, medioambiente e sostenibilidade;
identificar socios para a constitución de consorcio de empresas para coordinar proxectos; ou a apertura de reunións de carácter xeral dun cluster
ás empresas interesadas dos outros clusters, entre outras accións.

A mellora da eficiencia enerxética dos edificios permite loitar contra o cambio climático e equilibrar a balanza comercial
Trátase dunha das principais conclusións da Xornada sobre Eficiencia
Enerxética celebrada polo CMA, á que acudiron preto de 100 arquitectos
O CMA celebrou unha xornada sobre Eficiencia Enerxética no Instituto
Galego de Vivenda e Solo, co obxectivo de presentar aos diferentes
axentes vinculados ao proceso construtivo, a metodoloxía máis avanzada para traballar no ámbito da eficiencia enerxética na edificación.
Ademais, se expuxo a nova normativa sobre certificación enerxética
dos edificios aprobada recentemente.

Ricardo González (CMA), Teresa Gutiérrez, (IGVS) e Emérito Freire (Inega)

No acto, ao que acudiron preto de 100 arquitectos e que inaugurou a
directora do IGVS, Teresa Gutiérrez, púxose de manifesto que a mellora da eficiencia enerxética dos edificios é unha forma efectiva de loitar
contra o cambio climático e de equilibrar a nosa balanza comercial, ao
tempo que favorece a creación de oportunidades de emprego, especialmente no sector da construción.
Pola súa parte, os relatores que participaron na xornada, sinalaron o
reto innovador da madeira en sostenibilidade indicando que o deseño
e a construción en madeira débese considerar estratéxico, posto que
este material presenta unhas condicións que o convirte nun gran aliado
do novo modelo de xestión.
Asistentes á xornada

O CMA, xunto ao Cluster da Automoción de
Galicia , estivo presente na European Cluster
Partnerships celebrada en Linz (Austria)
O CMA, xunto ao Cluster da Automoción de Galicia (Ceaga), estivo presente o pasado mes de maio na cidade de Linz (Austria) no evento
de lanzamento da European Strategic Cluster Partnerships organizada
pola Plataforma europea de colaboración Cluster. Á cita acudiron as
principais organizacións cluster de toda Europa.
Sr. Reinhard, Xefe da Unidade “Clusters e apoio Pemes”, Dirección Xeral de Empresa e Industria da Comisión Europea, subliñou no encontro
que a finalidade destas asociación é a aplicación de estratexias comúns
para ser máis competitivos a nivel mundial. Ademais, se indicou que os
clusters son o instrumento para chegar ás pemes.

European Cluster Partnership

A finalidade desta visita foi coñecer o modelo de clusters austríacos
como referente europeo na materia e establecer o contacto entre
clusters galegos e de Upper Austria. Nesta liña, o CMA tivo un encontro
co xerente do Cluster da Madeira e o Moble Austríaco e mantivo sendas
reunións cos xerentes do Cluster da Madeira e da Enerxía dese país.
Sr. Reinhard, Xefe da Unidade
“Clusters e apoio Pemes”

Este convenio, de carácter indefinido, pretende ser un revulsivo para
as empresas asociadas a estes clusters, traballando conxuntamente
en aspectos de interese xeral, así como potenciando a unión destas
empresas a través do aproveitamento de recursos que sirvan para saír
reforzadas da actual situación.
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O recuncho do asociado

Damos forma as túas ideas
Ebanistería Allariz S.L. nace no ano 2005 da experiencia e profesionalidade orientada tanto ao particular como ao sector profesional,
baseando a súa actividade principal na manipulación da madeira e
transformados.
Cunha infraestrustura para taller, almacén e oficiñas distribuída en
dúas naves, e unha potente loxística de transporte, permítenlles facer
fronte a varios traballos simultaneamente.
Conta cun centro mecanizado que lles permite abarcar un amplo abano de posibilidades construtivas coa máxima calidade e precisión.
A súa finalidade é ofrecer un servizo completo e de máxima calidade
contando, para iso, cun persoal altamente cualificado que atende ás
esixencias do cliente: medicións a pé de obra, planificación, deseño e
presuposto elaborados polo departamento técnico; fabricación, acabados, ensamblaxe e colocación realizados polo persoal do taller.

Calidade e deseño
Damos forma as túas ideas, deseñando e fabricando todo tipo de mobiliario tanto en madeira maciza como en melamina e fribra rechapada, e
combinados con outros materiais como metal, vidro, metacrilato, etc.

Reflexións do asociado
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Crise ou novo escenario de xogo
Que frase máis sinxela de facer, pero temos que vela dende o sentido de cambio profundo na forma de vida, tanto das empresas
como das persoas en xeral. Neste intre, non sabería dicir se nos
atopamos ante unha crise ou realmente estamos diante dun cambio estrutural, onde éste é o novo escenario que nos vai tocar vivir.
Estamos ante un cambio social que temos que aceptar e, canto
antes o fagamos, máis felices seremos e mellor xestionaremos as
nosas empresas.
“Cambio importante no desenvolvemento dun proceso que dá lugar a unha inestabilidade”, é unha das definicións que podemos
atopar da palabra crise, pero serve de exemplo para visualizar o
contexto actual nas empresas. A situación actual veu precedida dun
momento de gran inestabilidade, e foron as empresas capaces de
adaptarse rapidamente ás novas regras do xogo.
Este proceso de adaptación supuxo, na maioría das empresas, un
gran cambio na mentalidade de traballo; xa non valía o “sempre se
fixo así”, “todo se vende”, etc. Estes ditos e outros moitos do estilo, deixaron de ser válidos (se é que algún día o foron). Isto mudou
e agora as regras de xogo son outras ben diferentes. Valórase moito
o servizo, a atención ao cliente, a comprensión das suxerencias do

Ebanistería Allariz realiza obras para particulares (tendas, locais comerciais, mobles de salón, de baño, dormitorios, armarios e vestidores, cociñas, etc.), mobiliario comercial (para exposición, oficiñas,
atención), reforma e obra nova (deseño e execución de reformas de
locais comerciais, fabricación e colocación de portas de interior e exterior, ventanas e galerías, escaleiras e balaustrados, teitos e falsos
teitos, tellados e estruturas de madeira para exteriores, peches de
fincas e comunidades) e rehabilitación (obra civil e patrimonio e recuperación de todo tipo de mobiliario antigo).

cliente, a variedade, a calidade, o deseño e outros moitos valores
que no ano 2005 non se tiñan tanto en conta.
Por outra banda, o que tocou foi avanzar a novos métodos de traballo, a novos enfoques na forma de xestionar as empresas. Neste
contexto, as empresas, sobre todo as pemes (porque as grandes
empresas xa o facían), tivemos que cambiar bruscamente o noso
rumbo, porque de dedicar integramente o noso tempo a temas
operativos, pasamos a ver o novo escenario cunha visión máis estratéxica, dedicando recursos tanto humanos como económicos a
desenvolver novos produtos, buscar novos mercados, innovar na
maneira de realizar as cousas para facer máis con menos, maior
formación do noso persoal, e moitos outros pasiños que van facendo as nosas empresas máis competitivas. Pero ese camiño feito
vainos a axudar nos futuros problemas que nos poidan xurdir. Traballamos nun mundo moi globalizado e cada vez máis tecnolóxico,
no que xa non hai descanso para as empresas. A crise serviu para
que as empresas despertaran de esa comodidade na que estaban
establecidas. Aquelas que continúen avanzando na nova dirección,
serán as que máis posibilidades teñan de prosperar.
En ANQUIN TORRE, S.L. levamos dende hai máis de 12 anos fabricando armarios a medida. Pero, se cabe, os últimos 5 anos estivemos máis cerca do cliente, intentando saber por onde tiñamos
que avanzar para ser unha empresa competitiva e de referencia no
mundo do armario a medida. ANQUIN TORRE foi adaptando os seus
deseños ao que demanda o seu cliente, tanto é así que os nosos
clientes saben que cando veñen onda nós van atopar a un grupo de
persoas dispostas a facer aquelo que eles imaxinaron no seu fogar.
Cando non teñen claro o que queren, tamén lle axudamos con
moitas posibles solucións. Por outra banda, o servizo de ANQUIN
TORRE pode ser integral, dende o deseño ata a instalación na casa
do cliente, pasando pola medición do armario e o presuposto.
ANQUIN TORRE deu o paso para vender en varios canles de distribución. Así, está presente en Internet, en grandes cadeas pero,
sobre todo, mantén a súa tipoloxía de cliente inicial, entre os que
se atopan os reformistas, as tendas de mobles, os carpinteiros e os
prescriptores.

José Luis Andrade
Presidente de ANQUÍN TORRE, S.L.

A nosa empresa deu un cambio importante, nos últimos anos, para
poder adaptarse as novas situacións do mercado. Por unha banda,
mantén a capacidade produtiva necesaria anos atrás, e que nos
pode axudar a facerlle fronte aos novos mercados internacionais
polos que tamén estamos apostando e, por outra banda, tratamos de dar un servizo más integral e máis cercano a todos aqueles
clientes que nos axudaron a medrar como empresa e confían en nós
neste contexto tremendamente difícil que nos toca vivir.
Tanto as empresas como as persoas, temos que tratar de adaptarnos a esta nova situación, que humildemente creo que non é unha
crise senón, máis ben, é un cambio de escenario. Non debemos
añorar vellos tempos que, posiblemente, nunca volvan.

www.ebanisteriaallariz.es
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Artigo Clusters
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OS CLUSTERS

Mecanismos de fomento
da competitividade e acceso ás pemes

Trala visita realizada polo Cluster da Madeira de Galicia á zona de
Upper Austria (Linz), co obxectivo de coñecer de primeira man o modelo austríaco de Clusters (Clusterland), extráense varias conclusións
e reflexións importantes sobra a figura Cluster.

A elaboración desta Estratexia de actuación e a súa validación por
Europa será un requisito previo para optar aos 2.000 millóns de euros
que recibirá Galicia, procedentes de fondos FEDER/FEADER para a implementación das liñas de actuación que se definan nesta Estratexia.

A principal conclusión é que os Clusters son os instrumentos idóneos
para acceder e incrementar a competitividade das pemes. Ademais,
terán unha importancia significativa no futuro programa COSME
(Competitiveness of enterprises and SME), dotando dun orzamento
de 2.500 millóns de eurps para o período 2014-2020, que se convertirá no eixe central da política europea de apoio ás pemes.

O Cluster da Madeira de Galicia actuou de interlocutor, xunto co
CIS-Madeira, para definir esta estratexia no que se refire ao sector
madeira-moble, como integrantes dos grupos de traballo que se constituíron ao efecto.

O programa COSME empregará os Clusters que gocen de certo nivel
de excelencia como mecanismo de acceso ás pemes. Para iso, deberán estar acreditados pola European Secretariat for Cluster Analysis
(ESCA). O Cluster da Madeira de Galicia foi recoñecido pola ESCA coa
“bronce label” como Cluster Europeo de Excelencia en Xestión.

O conselleiro de Economía e Industria insistiu, de forma reiterada,
na súa aposta por potenciar aos Clusters como mecanismos de acción
para implementar a Estratexia Rexional de Especialización Intelixente de Galicia para o período 2014-2020. Por outra parte, o Director da
Axencia Galega de Innovación destacou o apoio decisivo dos Clusters
como elementos tractores, de cooperación e de lobby para “tirar da
innovación”, tal e como se está a facer no resto de Europa.

Por outra banda, estase a deseñar a Estratexia de Especialización
Intelixente para Galicia (RIS3) onde se describirán as áreas de actuación e os sectores que presentan maior potencial de desenvolvemento para o escenario 2014-2020.
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Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS ECONÓMICOS REXIONAIS
FINALIDADE/OBXECTIVO: 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.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos rexionais que poderán concederse non poderán sobrepasar a porcentaxe máxima do 30% sobre o investimento aprobado.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 31 de Decembro de 2013.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: REGULACIÓN DE AVAIS
FINALIDADE/OBXECTIVO: Prestación de avais para apoiar plans de viabilidade, accións que
sexan consecuencia de plans e programas sectoriais de competitividade, apoio e promoción
de novas empresas ou ampliación das existentes.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas galegas.
CONTÍA DAS AXUDAS: A duración dos avais será de 5 anos para casos de reconversión e
reestruturación de empresas, e de 7 anos para os supostos de creación ou ampliación de
empresas. A comisión anual do aval non será superior ao 1% do importe do mesmo.
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

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

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG127- INNOEMPRESA: NOVOS MODELOS EMPRESARIAIS
INNOVADORES MEDIANTE A IMPLANTACIÓN DE FERRAMENTAS DE XESTIÓN AVANZADA (2013)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Proxectos que impliquen a adopción de novos modelos empresariais innovadores mediante a implantación de ferramentas de xestión avanzada.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, que sexan sociedades con personalidade xurídica
propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar
o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN
EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben o equivalente en termos UTA.
Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.
Os organismos intermedios, sempre que no proxecto subvencionable contemplen a prestación de
servizos de carácter innovador a un conxunto de pemes galegas ou con centro de actividade en Galicia que cumpran cos requisitos esixidos ás pemes en canto ao seu número, condición de pequena
ou mediana empresa, sector de actividade e ámbito xeográfico que, necesariamente, terán que
participar na súa execución e nun mínimo dun 10% no financiamento dos servizos recibidos.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.

Axudas e subvencións

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, que sexan sociedades con personalidade xurídica
propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar
o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN
EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben o equivalente en termos UTA.
Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.
Os organismos intermedios, sempre que no proxecto subvencionable contemplen a prestación de servizos de carácter innovador a un conxunto de pemes galegas ou con centro de
actividade en Galicia que cumpran cos requisitos esixidos ás pemes en canto ao seu número, condición de pequena ou mediana empresa, sector de actividade e ámbito xeográfico
que, necesariamente, terán que participar na súa execución e nun mínimo dun 10% no
financiamento dos servizos recibidos.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, que sexan sociedades con personalidade xurídica
propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar
o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN
EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben o equivalente en termos UTA.

ORGANISMO: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

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

FINALIDADE/OBXECTIVO: Apoios financeiros, correspondentes ao ano 2013, para a execución de inversións materiais destinadas á creación, ampliación ou traslado de establecementos industriais.

Os organismos intermedios, sempre que no proxecto subvencionable contemplen a prestación de servizos de carácter innovador a un conxunto de pemes galegas ou con centro de
actividade en Galicia que cumpran cos requisitos esixidos ás pemes en canto ao seu número, condición de pequena ou mediana empresa, sector de actividade e ámbito xeográfico
que, necesariamente, terán que participar na súa execución e nun mínimo dun 10% no
financiamento dos servizos recibidos.  
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.
  
PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG131 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO APLICADO (2013)

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG135 - INNOEMPRESA: IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES TECNOLÓXICAS, DESENVOLVEMENTO DE SOLUCIÓNS TÉCNICAS E ORGANIZATIVAS COMÚNS E UTILIZACIÓN DE SERVIZOS AVANZADOS (2013)

FINALIDADE/OBXECTIVO: Proxectos de desenvolvemento tecnolóxico aplicado desenvolvidos por pemes que impliquen a creación ou mellora substancial dun produto, proceso
produtivo ou servizo de maior nivel tecnolóxico para adecuar a súa oferta ás esixencias
dos mercados.

FINALIDADE/OBXECTIVO: Identificación de necesidades tecnolóxicas, desenvolvemento
de solucións técnicas e organizativas comúns e utilización de servizos avanzados compartidos por grupos de pemes.

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pequenas e medianas empresas (pemes), que sexan sociedades con personalidade xurídica propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo
en Galicia no que se vaia realizar o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables
e conten con, polo menos, UN EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben
o equivalente en termos UTA.
Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG132 - INNOEMPRESA: IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN
DAS NORMAS UNE 166.001 E UNE 166.002 (2013)

BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, que sexan sociedades con personalidade xurídica
propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar
o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN
EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben o equivalente en termos UTA.
Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.
Os organismos intermedios, sempre que no proxecto subvencionable contemplen a prestación de servizos de carácter innovador a un conxunto de pemes galegas ou con centro de
actividade en Galicia que cumpran cos requisitos esixidos ás pemes en canto ao seu número, condición de pequena ou mediana empresa, sector de actividade e ámbito xeográfico
que, necesariamente, terán que participar na súa execución e nun mínimo dun 10% no
financiamento dos servizos recibidos.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013

FINALIDADE/OBXECTIVO: Implantación e certificación de acordo coas normas UNE
166.001 (proxectos de I+D+i) e UNE 166.002 (sistemas de xestión da I+D+i).
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, que sexan sociedades con personalidade xurídica
propia ou autónomos, que teñan un centro de traballo en Galicia no que se vaia realizar
o proxecto, que desenvolvan actividades subvencionables e conten con, polo menos, UN
EMPREGADO a xornada completa con contrato laboral ou ben o equivalente en termos UTA.
Non poderán ser beneficiarias aquelas empresas cuxa actividade de subministradoras de bens
ou prestadoras de servizos se desenvolva nos mesmos ámbitos para os que solicitan a axuda.
Os organismos intermedios, sempre que no proxecto subvencionable contemplen a prestación de servizos de carácter innovador a un conxunto de pemes galegas ou con centro de
actividade en Galicia que cumpran cos requisitos esixidos ás pemes en canto ao seu número, condición de pequena ou mediana empresa, sector de actividade e ámbito xeográfico
que, necesariamente, terán que participar na súa execución e nun mínimo dun 10% no
financiamento dos servizos recibidos.
CONTÍA DAS AXUDAS: A subvención poderá chegar ata o 40% dos investimentos subvencionables, e ata o 50% se se dirixe exclusivamente a pequenas empresas, sen superar as limitacións específicas. Para os restantes gastos subvencionables a axuda poderá chegar ata o 50%.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013
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TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG170 - RE-EXPORT 2013 - AVAIS PARA FACILITAR ÁS
EMPRESAS GALEGAS O ACCESO A FINANCIAMENTO DESTINADO Á ACTIVIDADE EXPORTADORA
FINALIDADE/OBXECTIVO: O obxectivo destas bases é facilitar a internacionalización da
empresa galega non exportadora ou con escasa presenza nos mercados exteriores e apoiar
tamén aquelas outras que xa se iniciaron no ámbito das exportacións e que teñen posibilidades de incrementar a súa presenza no exterior.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
1. Poderán acceder aos avais as pequenas e medianas empresas, segundo a definición establecida pola Comisión Europea. En calquera caso, deberán ter radicado o seu domicilio
fiscal en Galicia.
2. Non poderán ser beneficiarias as empresas que se atopen en situación de crise, as que teñan
un risco vivo co Igape como consecuencia dun aval concedido previamente nin as empresas
cuxo único obxecto social sexa a compravenda de bens inmobiliarios ou activos financeiros.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS PARA
ACTUACIÓNS DE REINDUSTRIALIZACIÓN

BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
1. Sociedades mercantís do sector privado, validamente constituídas no momento de presentar a solicitude de financiación e que desenvolvan unha actividade industrial productiva.
Dentro das citadas sociedades, diferenciaranse as pequenas e medianas empresas das grandes empresas.
2. No poderán obter a condición de beneficiario entidades en nas que concurra algunhas das
circunstancias detalladas no artigo 13.2 da referida Lei Xeral de Subvenciones nin aquelas
empresas que se atopen suxeitas a unha orde de recuperación pendente tras unha Decisión
previa da Comisión Europea que declarase unha axuda ao beneficiario ilegal e incompatible
co mercado común.
CONTÍA DAS AXUDAS:
Os apoios financeiros á reindustrialización e fomento da competitividade industrial terán a
forma de préstamo con intereses.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 15 de Xullo de 2013

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: APOIO FINANCEIRO Á INVERSIÓN INDUSTRIAL NA
INDUSTRIA MANUFACTUREIRA
FINALIDADE/OBXECTIVO: Apoiar a execución dos plans de mellora da competitividade de
empresas industriais.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Sociedades mercantís do sector privado, validamente constituídas no momento de presentar a solicitude de financiación e que desenvolvan unha
actividade industrial productiva.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os apoios financeiros convocados mediante esta orde terán a forma
de préstamos reembolsables.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 15 de Xullo de 2013

ORGANISMO: Ministerio de Economía y Competitividad
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS
Á INTERNACIONALIZACIÓN DAS PEMES A TRAVÉS DO PROGRAMA ICEX-NEXT
FINALIDADE/OBXECTIVO: Acelerar e consolidar o crecemento internacional de PEMES españolas non exportadoras ou exportadoras ocasionais que conten cun proxecto competitivo.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Empresas PEMES españolas que reúnan os seguintes requisitos:
1.Empresa con produto ou servicio propio.
2.Empresas con potencial exportador e cuxa exportación non supere o 30% da súa facturación.
3. Empresas que conten con persoal cualificado e comprometido coa implantación do
proxecto de internacionalización da empresa.
4. Empresas con capacidade financeira para a execución dun proxecto de exportación que
permita posicionar á empresa no exterior.
CONTÍA DAS AXUDAS:
Apoio económico para unha serie de gastos considerados elixibles:
Análise modelo de negocio - 300 € - ICEX 100%
Asesoramento obrigatorio: 2.400 € - ICEX 50%
Asesoramento voluntario: 2.400 € - ICEX 50%
Gastos de promoción e persoal: 20.000 € - ICEX 50%
PRAZO LÍMITE: Rematará o 31 de Decembro de 2013

CONTÍA DAS AXUDAS: O Igape responderá de ata o 50% dos importes adebedados á entidade financeira como consecuencia dos descubertos que se produzan, unha vez cumpridos os
requisitos de execución sinalados no artigo 6.3, e devengarase unha comisión de aval anual a
favor do Igape dun 0,50 % do importe do aval formalizado.
PRAZO LÍMITE: Rematará o 21 de Decembro de 2013

PRAZO LÍMITE: Rematará o 08 de Xullo de 2013.
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG134 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE INNOVACIÓN EN
COLABORACIÓN NA CADEA DE VALOR (2013)
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG129 - INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESEÑO DE NOVO
PRODUTO (2013)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Proxectos de deseño de novo produto, puidendo incluir elementos de identidade gráfica, envase, embalaxe e comunicación sempre que estean asociados ao
novo produto no mesmo proxecto.
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FINALIDADE/OBXECTIVO: Proxectos presentados por grupos de empresas cuxa actividade
forme parte da cadea de valor global dun produto, a través de proxectos integrados de
xestión loxística, medioambiental ou enerxética e outros proxectos innovadores de implantación conxunta, como enxeñería concurrente ou deseño distribuído, destinados a mellorar
procesos e produtos de empresas relacionadas pola cadea de valor.  
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Feiras

Feiras

FITECMA 2013

TENDENCE

INTER CASA CONCEPT
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BATIMAT 2013

Datas: Do 02-07-2013 ao 06-07-2013

Datas: Do 24-08-2013 ao 27-08-2013

Datas: Do 05-10-2013 ao 13-10-2013

Datas: Do 04-11-2013 ao 08-11-2013

Feira Internacional de tecnoloxía e provedores, da industria da madeira e do moble

Feira Internacional de moda e tendencias para o fogar

Salón Nacional de Mobiliario e Decoración

Feira internacional sobre a construción

Lugar: Buenos Aires, Arxentina

Lugar: Frankfurt, Alemaña

Lugar: Lisboa, Portugal

Lugar: París, Francia

Máis información: www.fitecma.com.ar

Máis información: www.tendence.messefrankfurt.com

Máis información: www.intercasa.fil.pt

Máis información: www.batimat.com

FURNITEX 2013

TEKHNO DREV

HOLZ 2013

Datas: Do 18-07-2013 ao 21-07-2013

Datas: Do 10-09-2013 ao 13-09-2013

Datas: Do 08-10-2013 ao 12-10-2013

Feira de Moble e Decoración

Feira de Tecnoloxía, Equipamentos, Maquinaria e Ferramentas para a Industria
da Madeira e o Moble

Feira de Maquinaria para a Industria da Madeira

Lugar: Melbourne, Australia
Máis información: www.furnitex.com.au

BRASIL MÓVEIS 2013

Lugar: Siberia, Rusia
Máis información: http://tdsiberia.ru/

LONDON DESIGN FESTIVAL

Lugar: Basilea, Suiza
Máis información: www.holz.ch

ABITARE IL TEMPO 2013

Datas: Do 06-08-2013 ao 09-08-2013

Datas: Do 14-09-2013 ao 22-09-2013

Datas: Do 13-10-2013 ao 14-10-2013

Salón Internacional de Mobles

Festival para mostrar as novas tendencias no deseño

Salón Internacional do Moble e a Decoración de Interiores

Lugar: São Paulo, Brasil

Lugar: Londres

Lugar: Verona, Italia

Máis información: www.brasilmoveis.com.br

Máis información: www.londondesignfestival.com

Máis información: www.abitareproject.com

FORSTMESSE 2013

SICI 2013

WMS 2013

Datas: Do 15-08-2013 ao 18-08-2013

Datas: Do 05-10-2013 ao 08-10-2013

Datas: Do 24-10-2013 ao 26-10-2013

Feira Internacional do Sector Forestal

Salón Internacional da Cociña Integral

Feira de maquinaria para a industria da madeira e do moble

Lugar: Luzern, Suiza

Lugar: Madrid, España

Lugar: Toronto, Canadá

Máis información: www.forstmesse.com

Máis información: www.sici.ifema.es

Máis información: www.woodworkingexpo.ca
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