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Recoñecemento ao traballo ben feito: Gold Label
Alfredo Rodríguez, Presidente do CMA
Tras unha época de esforzos, incertidumbres e loitas continuas, compráceme, enormemente, compartir con vós un dos grandes recoñecementos históricos acadados
polo CMA: a obtención da Gold Label, medalla de ouro de Excelencia en Xestión.
Trátase do maior recoñecemento europeo para un Cluster e sitúanos nun lugar
privilexiado no panorama europeo.
Este recoñecemento é de todos; levamos anos contribuíndo ao desenvolvemento
do sector da madeira a través do triplo desempeño económico, social e medioambiental de Galicia, situando a este sector nun dos estratéxicos para a comunidade.
Lembremos que o sector representa o 3,5% do PIB de Galicia.
O CMA é o único Cluster da industria da madeira en posuír este recoñecemento,
que certifica que os proxectos que se están a desenvolver dende a nosa entidade,
están ao máximo nivel competitivo. En España, dos 180 clusters que existen, só tres
están acreditados como Gold Label pola European Secretariat for Cluster Analysis.
Deles, dous estamos en Galicia: Madeira e Automoción.
A obtención desta acreditación facilitaranos os procesos de cooperación transnacional entre clusters e redes que buscan reforzar a súa presenza internacional e a
de todos os seus asociados. Ademais, supón ter acceso preferente a axudas de
innovación da Unión Europea a través do programa Horizonte 2020 e COSME
(Competitiveness of SMEs). Gracias á consecución da Gold Label, o CMA terá un
tratamento preferente.
Anímovos a traballar en tres ámbitos importantes, tal e como nos sinalou o Conselleiro de Economía e Industria na nosa Asemblea Xeral: apoio das Administración,
tanto institucional como económico; cooperación entre as empresas do sector, coa
Administración e dentro do propio Cluster; e implicación do sector privado na mellora dos procesos produtivos.
Acadar a Gold Label, nun momento de incertidumbre económico, amosa a capacidade das empresas do CMA para reinventarnos e reinterpretar os nosos negocios,
así como de adaptarnos ás diferentes situacións. Neste sentido, somos un exemplo
para o tecido produtivo galego.
De cara aos presupostos do 2015, gracias a Gold Label, teremos un papel protagonista nos mesmos. Dende a Dirección do CMA, quero transmitirvos o orgullo que
sentimos polas empresas asociadas ao Cluster, porque non só amosamos levantarnos nun momento crítico, senón que acadamos o maior recoñecemento da historia
do CMA polo traballo ben feito. Noraboa a todos, porque este galardón é voso.
Dende o CMA, estamos a traballar nas liñas de actuación máis importantes para o
presente exercicio: unha internacionalización decidida, aposta clara pola innovación,
colaboración con outras entidades europeas e especialización en rehabilitación.
Síntome satisfeito do voso compromiso con este sector e con Galicia e quero aproveitar este espazo, para agradecervos a vosa implicación desinteresada.
Aproveito a ocasión para desexaros unhas boas vacacións de verán e a regresar
cheos de vitalidade, porque no novo curso, estou convencido que continuaremos
nesta liña de crecemento e superación.
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Entrevista Fundación Juana de Vega

“A madeira é parte indisoluble da pel do país”
Entrevista Enrique Sáez,
Presidente da Fundación Juana de Vega

“

Cómpre seguir traballando
na liña da boa ordenación do territorio
para que non sigan desenvolvéndose
prácticas que agredan a gran riqueza e
variedade da nosa paisaxe

A Fundación Juana de Vega é o sexto socio de honor do Cluster da Madeira de Galicia, seguindo o camiño iniciado hai anos por Xosé Otero Pombo, Xosé Martínez, Consorcio de Santiago de Compostela, Grupo Inditex
e Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia. O CMA valorou para outorgar
este recoñecemento a súa defensa do patrimonio natural así como o seu
traballo a favor da sostenibilidade.
Ademais, a Fundación Juana de Vega convoca cada ano, a través da Escola
Galega da Paisaxe, un premio de arquitectura para recoñecer á mellor vivenda unifamiliar, tanto de nova planta como de rehabilitación, que poida
influír favorablemente nos tipos de vivendas que se constrúen en Galicia.

Como valoran dende a Fundación este recoñecemento?

Realmente, non traballamos para obter recoñecemento, facémolo porque é a misión que nos impuxo a fundadora, unha muller excepcional
que representou moi ben a importancia da sociedade civil traballando
en apoio ao país. Apreciamos moito este nomeamento por vir dunha organización que ten prestixio e moita importancia para que Galicia poida
aproveitar todo o seu potencial forestal.

“

O chamado feísmo no
contorno rural está moi vinculado a
un cambio relativamente rápido

”

“

A vivenda unifamiliar segue a
construírse; afectoulle menos a crise
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En que liña debería traballarse en Galicia para acabar coa
imaxe que se ten do “feísmo” urbanístico?
O chamado “feísmo” ten moitas causas, pero no contorno rural está moi
vinculado a un cambio relativamente rápido. En termos históricos, dun
modo tradicional de vivir e traballar a outro máis aberto e vinculado ao
mercado. A emigración tamén influíu directa e indirectamente no cambio
de parámetros culturais. Un terceiro factor foi a mala calidade, en xeral,
da ordenación do territorio e da normativa urbanística e a súa aplicación.
É precisamente na liña da boa ordenación do territorio a todos os niveis
na que cómpre seguir traballando para que non sigan desenvolvéndose
prácticas que agredan a gran riqueza e variedade da nosa paisaxe.

A madeira e o contorno rural, sempre estiveron da man.
Cre que as empresas da madeira axudaron a revitalizar os
entornos rurais? En que liña deberían traballar as empresas coa súa relación co entorno?
Efectivamente, a madeira estivo sempre aí, é parte indisoluble da pel do
país. Non somos quen de dicir á industria o que debe facer; sabemos que
se transformamos máis, se a industria da madeira funciona e se diversifica haberá máis incentivos para desenvolver unha silvicultura moderna
que coide o monte para poducir máis. Desexamos, polo tanto, o éxito
industrial, que tamén crea moitos postos de traballo. Habería que pedir,
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de entrada, que calquer tipo de instalación industrial se esforce, mesmo
por riba do que esixe a normativa, en ser coidadosa co contorno e co
deseño das plantas de produción para que se integren con sensibilidade
na paisaxe á que se incorporan.

A Fundación promove un dos premios de Arquitectura máis
prestixiososo de Galicia. Recoñecen cada ano mellores
obras? Que papel xoga a madeira nas obras que se presentan no eido da rehabilitación? Coa crise, os profesionais
apostan máis por presentarse a este tipo de concursos?
O noso premio de arquitectura premia concretamente as vivendas unifamiliares. É, nese senso, un premio único en España. A Fundación non ten
competencias na ordenación do territorio, aínda que ten presentado alegacións, por exemplo, ás Directrices de Ordenación do Territorio, aprobadas
con algunhas das nosas indicacións. Temos tamén unha ampla experiencia,
a través da Escola Galega da Paisaxe, en colaborar con organismos públicos
e aportar posibles solucións para actuacións que queren abordar. Non podemos prohibir, pero podemos ofrecer recoñecemento ao que se fai ben.
De aí o premio que trata de dar un respaldo aos promotores, fundamental porque o noso obxectivo é puxar polo cambio cultural que valore un
deseño de calidade que se integre ben no contorno.
A vivenda unifamiliar segue a construírse; afectoulle menos a crise.
Cada ano temos arredor de vinte proxectos dunha calidade media que
vai en aumento e cada vez vemos máis madeira nos edificios que se premian ou destacan, sexan ou non de rehabilitación. Estamos convencidos
que se trata dunha marca de bo deseño e modernidade.

En que proxectos está a traballar na actualidad a Fundación Juana de Vega?
A Fundación traballa nunha serie de liñas básicas
que mantén dende hai tempo. Ademais do esforzo económico e da paisaxe, hai outras tamén
importantes como é o financiamento de proxectos de investigación aplicada orientada á nosa
realidade de produción primaria e a de apoio
a emprendedores do rural. Na nosa páxina web
poden atopar información completa sobre ésta
e outras actividades da Fundación.

De que maneira cren que deberían colaborar as empresas do sector da madeira e a Fundación?
En calquera das liñas que mencionei anteriormente; temos un espazo natural para traballar xuntos. A nosa cultura intenta ser moi aberta e moi
respectuosa coas iniciativas empresariais, por iso,
estamos sempre dispostos a escoitar e debater
propostas que axuden a mellorar o mundo rural
e a capacidade de Galicia para competir en actividades que teñan que ver coa agricultura, a gandaría, silvicultura e as industrias transformadoras.

“

Cada vez vemos máis madeira
nos edificios que se premian ou destacan,
sexan ou non de rehabilitación.
É unha marca de bo deseño e modernidade
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Reportaxe innovación en madeira.

H.H. Arquitectos

“A madeira ofrece múltiples
posibilidades para construír estruturas;
con outros materiais é imposible”

HH. Estudio de Arquitectura, formado por Santiago Rey e Ismael Ameneiros, desenvolve as súas propias tipoloxías estruturais, sistemas de
fachada e acabados decorativos en madeira. Neste espazo, achégannos a algúns dos experimentos arquitectónicos que realizaron recentemente no ámbito da madeira.

“

Ningunha madeira é mellor
que outra; cada especie,
formato e acabado aporta
diferentes posibilidades e matices”

Que experimento fixeches no ámbito das estruturas coa
madeira?

As celosías da vivenda unifamiliar en Corexo son un bo exemplo das
posibilidades da madeira para construír estruturas, con outro material tería sido imposible. Empregamos un sistema de colas de milano,
de forma que as espigas dunhas pezas puidesen introducirse dende
arriba, de modo que polo seu propio peso quedan cautivas no entramado. Desta forma, pasan a formar parte dun único elemento cuxa
xeometría deseñamos para que fose perfectamente sólida, incluso
fronte ao empuxe do vento. Esta solución fixo posible evitar o protagonismo que a tornillería adoita ter nas estruturas de madeira.

E algún exprimento en fachadas?

Ademais das celosías, na casa de Corexo, toda a planta superior resolvíase con alzados de madeira. Quizais o traballo máis radical sexa
o Centro Sociocultural dos Tilos, no concello de Teo. Mediante o uso
dunhas pezas prefabricadas de madeira, habitualmente empregadas
para fabricar bloques de formigón, conseguimos axustar o presuposto
e facer o edificio tan sólido e robusto como se requería. Todas as
fachadas así como os chans e teitos interiores resolvéronse con este
material un tanto basto, cuxo aspecto suavizamos mediante detalles
e despezamentos moi coidados.

O ámbito natural da madeira é o interior?

Si, o uso da madeira en interiores é menos comprometido dende o
punto de vista da durabilidade do material, de maneira que é tecnicamente máis fácil de abordar. Ademais, nos interiores é doado
aproveitar a capacidade da madeira para cualificar o ambiente.
No restaurante Pablo Gallego, en A Coruña, por exemplo, empregamos unha construción zigzagueante de madeira para organizar o
local, de tal forma que separase a cociña do comedor e definise un
pequeno reservado. Este elemento contribúe a que o comedo sexa
máis acolledor e relaxado.
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Sempre empregades madeira de pino?

Non sempre. Tamén traballamos con eucalipto, castiñeiro, acacia…
Ningunha madeira é mellor que outra; cada especie, formato e rematado aportan diferentes posibilidades e matices. Recentemente,
completamos a reforma dunha vivenda en A Estrada, empregando
para os chans unha vella tarima de elondo reciclada que atopamos
practicamente abandonada nun almacén. As táboas foron afumadas e
encerada, forzando así o seu contraste para lograr un aspecto a medio camiño entre o luxo das madeiras exóticas escuras e o reciclaxe.

“

A madeira ofrece oportunidades
ilimtadas ao deseñador para
adoptar calquer aspecto e forma”

Que vantaxes ten a madeira fronte a outros materiais?

A gran vantaxe da madeira é a carpintaría, é dicir, as oportunidades ilimitadas que ofrece ao deseñador para adoptar calquer aspecto e forma.
En todas as nosas obras, procuramos aproveitar as posibilidades que
ofrece o contacto directo coa madeira e as ferramentas para traballala. Deseñamos varandas, estanterías, mobiliario e todo tipo de
complementos como os tiradores. O traballo investido nestas tarefas
resulta moi grato.
A carpintaría é un oficio que, a pesar da súa antigüidade, renóvase
constantemente e xamais se esgota.
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Consecución da Gold Label

O CMA acada o maior recoñecemento
europeo para un Cluster: a Gold Label,
medalla de ouro de Excelencia en Xestión
O Cluster da Madeira de Galicia conseguiu superar con éxito a auditoría
externa para acadar o recoñecemento de Gold Label, a maior distinción
que existe para a xestión dun cluster a nivel europeo, situándose nun
lugar privilexiado internacionalmente.
A Gold Label, medalla de ouro de Excelencia na Xestión de Clusters, está
promovida pola Comisión Europea, a través da DG Enterprise and Industry. Durante os anos 2009-2012, a Iniciativa Europea para a Excelencia
de Clusters (ECEI), foi a encargada de desenvolver unha metodoloxía de
anlálise de clusters para promover a excelencia na xestión. 13 organismos internacionales de 9 países, con dilatada experiencia no análise de
Clusters, definirion un sistema de indicadores de medición da excelencia
na xestión, recoñecido en toda Europa.
A ECEI considera a excelencia na xestión como un requisito necesario para
conseguir o máximo impacto en todos os membros do Cluster, no sector
no que opera e no desenvolvemento da rexión. A ECEI establece tres niveis
de excelencia: Bronce, Silver e Gold. A Gold Label é o máximo recoñecemento do nivel de excelencia na xestión do Cluster a nivel internacional.

Requisitos para obtela

A Gold Label certifica unha xestión do cluster excelente, implementando con éxito os procesos de mellora e apredizaxe. Dous expertos independentes da European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), con sede
en Berlín, son os encargados de realizar a avaliación durante dous días,
nos que valorarán os 31 indicadores de xestión.
A Gold Label outórgase aos clusters que acadan unha nota de excelencia
na xestión maior ou igual ao 80% durante a avaliación externa dos 31 indicadores de xestión. Tras dous anos, o Cluster deberá superar novamente
a auditoría de control, demostrando que densevolveu con éxito todos os
procesos de mellora continua necesarios para manter o nivel de excelencia.

Vantaxes de ser Gold Label

En España, dos máis de 180 clusters, só 3
están acreditados como Gold Label pola
European Secretariat for Cluster Analysis

A obtención desta acreditación facilita os procesos de cooperación transnacional entre clusters e redes (networking organizations), que buscan reforzar a súa presenza internacional e a de todos os seus asociados. O reducido
número de Clusters que conseguiu acreaditar a súa excelencia na xestión,
terá acceso preferente ás liñas de actuación do H2020 e aos programas que
se desenvolverán no marco do COSME (Competitiviness of SME).
Este recoñecemento permite aos órganos de dirección do Cluster demostrar ante terceiros interesados o seu nivel de excelencia na xestión acadado, resultado da implementación de procesos de mellora continua.

Clusters europeos Gold Label

En Europa existen máis de 1.500 Clusters, dos cales só 42 de 8 países
diferentes posúen este recoñecemento internacional.
En España, existen máis de 180 clusters, dos que só 3 están acreditados
como Gold Label por la European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
Destes 3 Gold Label Clusters, dous están en Galicia: Cluster da Madeira
e Cluster da Automoción.
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O CMA acada o maior recoñecemento
europeo para un Cluster: a Gold Label,
medalla de ouro de Excelencia en Xestión

O conselleiro de Economía e Industria na Asamblea Xeral do CMA

“O CMA terá acceso preferente
ás axudas da Unión Europea
gracias a consecución da Gold Label”
No transcurso da Asemblea Xeral do CMA, celebrada o pasado 27 de
xuño, o conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde, felicitou
ás empresas asociadas ao CMA pola consecución da Gold Label, que soamente posúen 42 clusters en toda Europa. Na súa intervención, Conde
sinalou que este galardón supón ter acceso preferente a axudas de innovación da Unión Europea a través do programa Horizonte 2020 e COSME.

Dos 1.500 clusters que existen en Europa,
tan só 42 de 8 países diferentes, poseen
este recoñecemento internacional

Ademais, o conselleiro incidiu en que o CMA terá un papel protagonista
nos presupostos do ano 2015 gracias a este galardón e destacou que as
empresas da industria da madeira están a dar un exemplo ao tecido
produtivo galego, polo seu traballo nos momentos de crise.
Finalmente, Conde destacou o bo dato que supón que o 30% das empresas
aposten na actualidade pola innovación, e animou ás empresas asociadas
ao CMA a seguir nesta liña, liderando unha estratexia de especialización.
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Miradas sobre a industria da madeira

“O deseño debe entenderse como un factor
innato no desenvolvemento de calquer obxecto”
Tomás Alonso, vigués de nacemento, é na actualidade un dos deseñadores galegos mellor posicionados a nivel internacional. Estudou en
Londres un Máster no Royal College of Art., fundando anos máis tarde
con compañeiros deste Máster, o estudio Okay, estudio cosmopolita
formado por 6 deseñadores de 6 nacionalidades diferentes.

ENTREVISTA A TOMÁS ALONSO

A súa obra caracterízase pola súa funcionalidade e o romanticismo
das súas pezas. A mestura de materiais é unha das súas señas de identidade. A madeira xoga un papel importante nas súas obras, destacando a beleza deste material e dotándoa de diferentes significados.
Con que material síntese máis cómodo traballando?
A verdade é que me gusta traballar con todo tipo de materiais: madeira, aluminio, cristal, prata… De feito, é a variedade de materiais
e procesos o que máis me interesa da nosa profesión; cada proxecto
abre unha porta a un novo contexto e xente da que aprender, o que
te fai crecer como deseñador e persoa.
En que se inspira para levar a cabo as súas obras?
O contexto no que se densevolve cada proxecto soe ser a principal
fonte de inspiración para o mesmo, xa sexa este encargo cun pequeno
artesán especializado en prata sólida traballada a man ou un sistema
de mesas para oficina en aluminio e madeira para a que estudamos a
realidade de traballar nunha oficina hoxe en día. O punto de inicio,
o tipo de empresa coa que colaboramos, o material a empregar, o
tipo de mercado ao que esté orientado ese produto, as cantidades a
producir… todos estes factores crean un contexto único cunha serie
de posibilidades e limitacións que definen o proxecto. Eso, unido a
unha continua observación do día a día, da xente e cousas que nos
rodean, son as principais fontes de inspiración.
Que obra, realizada en madeira, é da que se sinte máis orgulloso?

“

A colaboración cercana entre empresas e deseñadores é fundamental
para acadar o mellor resultado
posible dos produtos, tanto na súa
funcionalidade como na súa estética

”
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Recentemente tiven a oportunidade de colaborar cunha empresa
xaponesa de mobles no desenvolvemento dun par de mesas en
madeira de carballo chamadas A-frame. Esta empresa
traballa con carballo xove de diámetro máis
fino e, como consecuencia, con táboas máis estreitas. Este condicionante deunos a idea de crear unha trama
xeométrica coas táboas á hora de xuntalas para
producir o taboleiro, algo que soaba moi ben en
teoría pero resultou ser moito máis difícil do que
imaxinabamos. Tras infinidade de prototipos, conseguimos chegar a un bo resultado final quizais,
sobre todo, á persistencia e bo facer do equipo de
desenvolvemento da empresa.
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Cre que en Galicia se aposta polo deseño ou aínda queda moito camiño por percorrer?
En Galicia existen moi bos exemplos de deseño cando falamos de
arquitectura ou moda, pero paréceme que no mundo do moble e o do
produto, aínda queda moito por facer. Si hai exemplos de empresas
que apostaron e apostan polo deseño como parte importante do
desenvolvemento, pero non as suficientes como para crear unha cultura que chegue ao produto xeral.

“

No mundo do moble e o do
produto en Galicia, aínda queda
moito por facer en canto a deseño

Que impresión ten das empresas de madeira en Galicia?
Honestamente, non teño moita experiencia con elas aínda, pero recentemente tiven a oportunidade de visitar un par delas que traballan a diferentes escalas e pareceume que hai un bo nivel de produto.

”

De que modo cre que deberían colaborar deseñadores e tecido industrial a favor da creación en madeira?
Practicamente todos os obxectos que nos rodean, foron deseñados
dunha maneira ou outra. Creo que o deseño non debería entenderse como algo elitista que só algúns produtos teñen, senón como un
factor innato no desenvolvemento de calquer obxecto. É por isto que
unha colaboración cercana entre empresas e deseñadores é, na miña
opinión, fundamental para acadar o mellor resultado posible dos produtos, tanto na súa funcionalidade como na súa estética.
Que proxectos futuros ten?
Na actualidade, presento en Basilea unhas pezas realizadas en mármol, estamos traballando nunha nova tenda para Camper para Tokio que abrirá nos próximos meses, mentres traballamos ao mesmo
tempo en novos produtos de mobiliario e lámpadas. Recentemente,
comezamos un proxecto de rehabilitación dunha casa en Bélxica para
a que deseñaremos todo o interior e mobiliario específico, algo que
nunca se fixo antes, pero que me fai moita ilusión.

“

A variedade de materiais e procesos é o
que máis me interesa da miña profesión

”
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Reportaxe

O CMA traballa activamente
coas miras postas en Europa
A súa presenza en Austria, cos Gold Label clusters e a súa
visita a entidades de interese de Francia, o sitúan nun lugar privilexiado a nivel internacional
O Cluster da Madeira de Galicia estivo presente no pasado mes de
maio, na iniciativa europea para a Excelencia dos Clusters que se celebrou en Austria. Os clusters acreditados coa Gold Label, poden formar parte do Cluster Excellence Expert Group (CEGG), quen se reuniu
neste encontro anual que se celebrou en Austria. Na actualidade o
CEGG está formado por 21 Clusters procedentes de Alemania, Austria,
Dinamarca, España, Francia, Noruega, Reino Unido e Suecia.
Ademais deste encontro, celebrouse un Seminario, AlpCluster 2020, que
se dividiu en dúas sesións: unha que se centrou nas experiencias obtidas
en proxectos de internacionalización dos clusters e como estas entidades poden crear valor engadido ás pemes; a segunda sesión dirixiu unha
mirada cara o futuro: onde están os campos de actividade prometedores
e como os clusters poden axudar ás empresas a atopar a ruta correcta.
O obxectivo deste Seminario foi analizar as boas e malas prácticas
en relación con proxectos de cooperación internacional de clusters
de Europa, así como desenvolver ferramentas prácticas para estar
preparados para desafíos futuros.

Reunión con entidades do sector da madeira francés para
compartir sinerxias
O CMA realizou tamén unha serie de visitas institucionais a entidades
representativas do sector da madeira francés, co obxectivo de coñecer as últimas novedades que se están a desenvolver no país veciño
así como abrir a posibilidade de realizar accións conxuntas.
O xerente do CMA, Ricardo González, visitou Pôle de Compétitivité XYLOFUTUR que centra a súas actividades no desenvolvemento de
proxectos para as súas empresas asociadas. Tamén amosou o seu interese polo Centro Tecnolóxico FCBA, de referencia internacional, que centra as súas actividades en I+D+i para toda a cadea de valor da madeira.
Os encontros finalizaron cunha visita ás instalacións da Universidade de Burdeos, onde se realizan ensaios sobre propiedades físicas
da madeira e a unha empresa familiar de carácter internacional, FP
Bois, adicada á fabricación de frisos, tarimas e madeira serrada.
Esta visita enmárcase dentro da política de internacionalización do
Cluster que dende hai tempo desenvolve co obxectivo de abrir as
súas portas a Europa, establecendo lazos de colaboración con outros
axentes do sector da madeira a nivel internacional.
O CMA leva anos traballando coa mirada posta en Europa e con
proxectos empresariais de carácter global. Tralo traballo realizado
nos últimos anos, a entidade galega posicionouse ao nivel dos clusters máis prestixiosos de Europa.
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Encontro en Au

Reunión con entidades do sector
da madeira francés
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Xornada sobre RSE

A Responsabilidade Social Empresarial,

un reto importante para as empresas do sector da madeira
O CMA, en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar, organizou unha Xornada sobre Responsabilidade Social Empresarial na cadea
de valor da madeira co obxectivo de amosar ás empresas do sector, a importancia de implantar esta ferramenta nas políticas das súas empresas.
Na xornada participou Antonio Cortés, director de Marketing de
GADISA, quen sinalou as políticas de RSE que a compañía está a levar
a cabo dende hai anos, sendo coñecedores da importancia social que
este tipo de prácticas conlevan.
Posteriormente, celebrouse unha mesa redonda na que participaron Daniel Villapol, xerente de Maderas Villapol; José Manuel Iglesias, director
xeral de Galopín Parques; e Alejandro Oliveros, director de Ordenación
Forestal de ENCE. Villapol, exemplo internacional de xestión sostible
no monte, destacou a función que desenvolven dende hai anos no municipio de Trabada, amosando que este tipo de boas praxis supón maior
riqueza económica e ambiental para a zona. Pola súa parte, José Manuel
Iglesias incidiu na importancia de coidar as relacións persoais e o bo clima laboral, así como a preocupación polo entorno máis cercano no que
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se atopan situadas as empresas. Mostra delo, é a Fundación As Salgueiras
que preside, que realiza actividades de integración e motivación para
persoas con discapacidade.
Finalmente, Alejandro Olivieros expuxo as accións que ENCE desenvolve
dende hai anos en canto a responsabilidade social, coa finalidade de
acabar con opinións desfavorables que existen no entorno das fábricas,
así como con accións a favor da sostenibilidade.
Unha das novedades da xornada foi o seu seguimento a través do hashtag #CMAResponsabilidade.

A importancia da RSE no sector da madeira

Tendo en conta que os ecosistemas forestais ocupan na actualidade
máis de 3.800 millóns de hectáreas, a importancia do impacto económico, social e ambiental da súa explotación resulta irrefutable.
Por este motivo, cómpre tomar conciencia da importancia de asumir prácticas de RSE na xestión das empresas.
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A adopción destas prácticas por parte das empresas do sector é unha forma de crear valor compartido na sociedade, contando con ferramentas
que serven para redefinir a produtividade ao longo de toda a súa cadea
de valor. Esto conséguese a través dun uso eficiente da enerxía nos procesos de transformación da madeira ou unha mellor planificación loxística para o transporte de materias primas e produtos, optimizando o uso
dos recursos naturais necesarios para a produción e o abastecemento.
O uso responsable da madeira está directamente ligado á diminución
dos gases de efecto invernadoiro, xa que os montes actúan como sumideiros de carbono; permite incrementar a superficie forestal nas diferentes rexións; contribúe ao desenvolvemento económico das zonas
rurais; ou posibilita a redución do número de incendios forestais gracias
á planificación do monte, entre outros.
As empresas da industria da madeira teñen unha gran responsabilidade
ante o cambio climático, a deforestación e a degradación dos bosques, co
seu consecuente impacto social. É fundamental que as empresas tomen
conciencia da importancia de asumir prácticas de RSE na súa xestión.
Os proxectos de RSE nas empresas da industria da madeira baséanse na
xestión sostible dos bosques, xestión cos grupos de interese relacionados
coa empresa, promoción do consumo legal e responsable de produtos
forestais, xestión da cadea de valor e realización de proxectos piloto de
restauración de hábitats forestais, entre outros.

Guía de boas prácticas para a implantación de actuacións
en materia de RSE na cadea de valor da madeira
De maneira paralela, o CMA está a rematar, en colaboración coa Xunta de Galicia, unha Guía de boas prácticas para a implantación de
actuacións en materia de RSE na industria da madeira en Galicia.
Con esta guía, preténdese analizar as diferentes ferramentas existentes en materia de RSE que o sector ten ao seu alcance e desta forma poder convertirse nun manual básico de referencia para a posta
en marcha de actuacións responsables e estratexicamente competitivas por parte das organizacións que forman parte da cadea de valor
da madeira en Galicia.

Imaxes da presentación e relatores da xornada de RSE
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Novas CMA

Encontros ‘Be to Be’

Empresas do CMA e arquitectos alíanse
para presentar novos proxectos en madeira
O CMA lidera unha serie de encontros personalizados entre as empresas que
forman parte da rede Lignum Facile e o colectivo de arquitectos, coa finalidade de compartir sinerxias e poñer en común proxectos de colaboración.
Estes encontros realízanse mensualmente e ata o momento, producíronse
máis de 60 cruces entre os dous colectivos.
O CMA, dende os seus inicios, realiza unha aposta decidida e clara pola
cooperación, non só entre empresas asociadas, senón entre todos os axentes
que forman parte do proceso construtivo, sabedores que a unión é a máxima
para conseguir resultados satisfactorios.

Arquitectos das oficinas de rehabilitación
visitan as instalacións de empresas do CMA
A través desta iniciativa de apertura de portas, as empresas do CMA ofrecen o seu apoio técnico directo e personalizado no uso da madeira
Arquitectos das oficinas de rehabilitación da zona de Rianxo,
Noia, Padrón e Santiago de Compostela visitaron as instalacións
de Molduras del Noroeste, Grupo Losán e Villapol, no marco
dunha iniciativa de Lignum Facile. Con estas visitas, trátase de
abrir as portas das empresas aos diferentes axentes que forman
parte do proceso construtivo, coa finalidade de que poidan coñecer o traballo que se realiza en innovación e produción, así
como establecer relacións para colaboracións futuras.
Ante a situación que atravesa o sector da construción, a rehabilitación preséntase como o camiño clave para facer fronte á crise. Durante todo o ano, as empresas que forman parte de Lignum Facile,
recibirán a visita das diferentes oficinas de rehabilitación repartidas
por Galicia, co obxectivo de dar a coñecer os seus produtos e establecer relacións para a búsqueda de solucións comúns.
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As empresas de Lignum Facile
manteñen, mensualmente, encontros
personalizados con arquitectos para dar
a coñecer o traballo que
desenvolven e buscar colaboracións
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Medio centenar de arquitectos de
Vigo fórmanse no uso da madeira
como material estrutural e construtivo
Forma parte dunha serie de actividades que o CMA vai a desenvolver
durante todo o ano en colaboración co COAG-Vigo, co obxectivo de
achegar a madeira como material construtivo aos arquitectos
O CMA, en colaboración co COAG-Vigo, organizou unha charla técnica
sobre o uso da madeira como material estrutural e construtivo. A xornada foi impartida por Sergio Bernárdez, responsable de I+D+i de Industrias Losán. Á cita acudiron preto de medio centenar de arquitectos.
Esta iniciativa, que se desenvolverá durante todo o ano con diferentes
empresas do CMA, é unha aposta máis pola cooperación entre todos os
axentes que forman parte do sector da construción como única saída
para realizar proxectos de calidade e competitivos.

Achegarnos á zona sur de Galicia

Nesta liña, o CMA está a traballar nunha apertura cara a zona sur de
Galicia, coa finalidade de ampliar contactos e coñecer novas realidades
da nosa comunidade. A comunicación constante e directa cos prescriptores, sempre foi unha das máximas da entidade, que agora amplía a
súa rede polas cidades do sur de Galicia.

Encontro con arquitectos en Vigo

O CMA colabora activamente
coa organización de PrototipoLab 2014
Trátase da terceira edición deste taller de arquitectura e deseño paramétrico que se desenvolverá entre o 14 e o 20 de xullo en Compostela.
O CMA está a colaborar activamente na terceira edición de PrototipoLab, a través do apoio institucional e da impliación directa dalgunhas das súas empesas asociadas. PrototipoLab é unha actividade
de formación e experimentación que ten como obxectivo explorar,
transferir e difundir os camiños que as novas ferramentas informáticas de deseño paramétrico, as actuais tecnoloxías de fabricación
CNC, as Tecnoloxías da Información e a Comunicación e búsqueda
do equilibrio medioambiental abren para a creación dunha nova
cultura do deseño na arquitectura e o deseño do século XXI.
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O recuncho do asociado: Maderas Cajaraville

Máis de corenta anos
ao máximo nivel
Maderas Cajaraville, S.L. é unha empresa familiar con máis de corenta
anos de traxectoria, especializada na explotación forestal e na primeira
transformación da madeira, centrada ésta, exclusivamente, na de pino,
tanto Pinaster como Radiata. Historicamente o noso radio de acción abarcaba a península ibérica, aínda que nos últimos anos abrimos algúns mercados exteriores como o Norte de África ou Oriente Medio.
Ofrecemos aos nosos clientes táboa serrada de pino, tanto en medidas
estándar como especiais, sempre con garantía en relación á calidade,
dimensións e homoxeneidade no secado de todas as pezas.
Para nós, é fundamental o control de todos os procesos da nosa actividade, tanto das masas forestais que explotamos con medios mecánicos
e humanos propios, como das distintas transformacións que levamos a
cabo no serradoiro, nas que a supervisión do produto final por medio de
escáneres e medidores láser, permítenos ofrecer unha garantía en toda a
madeira que sae das nosas instalacións.
É neste apartado, onde estamos a levar a cabo un proxecto de innovación, participando no desenvolvemento dun escáner específico para a
madeira de pino, a cal interpreta indivividualmente todas e cada unha
das táboas para o seu posterior clasificado en función dos nudos, do azulado, das bolsas de resina ou de calquer outra imperfección que poida ter,
ademais de medilas en tres dimensións.

Manuel Cajarav
ille

www.maderascajaraville.com
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O presente e futuro do sector forestal en Galicia
Galicia conta con dous millóns de hectáreas de terreo fores-

tal, das cales o 70% é superficie arbolada mentres que o resto, unhas
600.000 hectáreas, resultan improdutivas por estar desarboladas. Actualmente, a economía do bosque xera nesta comunidade un volume
de negocio de 1.668 millóns de euros e supón o mantemento de 3.000
empresas e de máis de 70.000 postos de traballo indirectos e directos.
Pero non só é a industria quen se beneficia desta situación, senón tamén innumerables silvicultores, cuxos ingresos pola venda de madeira
ascenderon a 280 millóns de euros no último exercicio.
O Instituto Galego de Estadística (IGE) considera o sector forestal como
un dos piares estratéxicos da economía galega, superior ao da pesca
extractiva e ao textil-confección… Pero é máis, destaca o IGE o papel
relevante das industrias de transformación da madeira nas economías
locais, pois en máis de 50 concellos de contornos rurais esta actividade
representa o 30% das industrias asentadas, constituíndo un vehículo
dinamizador da economía nestas zonas.
Ésta é a realidade en Galicia, unha rexión que non dispón de grandes
recursos naturais como o petróleo ou o gas, pero si de madeira, o que
posibilita o desenvolvemento dunha industria forestal puxante e moderna que obrigatoriamente debe sustentarse en importantes liñas de
actuación, tales como o aumento da superficie arbolada e do número
de hectáreas ben xestionadas. A revalorización de terreos baldíos con
plantacións de madeira permitiría, ademais, rematar co déficit estrutural desta materia prima e incrementar a fixación de CO2. Sen embargo, o prioritario é realizar unha planificación a largo prazo como se
contempla no Plan Forestal de Galicia e que non se está a levar a cabo.
As oportunidades do sector de transformación da madeira en Galicia
dependen dunha política forestal comprometida que incentive a inversión no monte, que promova unha silvicultura moderna e rendible e
que apoie decididamente, tanto a xestión forestal como a certificación
dos produtos transformados. Esta certificación garante ao consumidor
do produto forestal a procedencia de bosques galegos xestionados de
maneira sostible, o que significa reducir o risco de incendios, impulsar
o desenvolvemento rural e xerar empregos. Neste sentido, é fundamental potenciar a xestión conxunta da propiedade forestal, o que
implica un cambio no modelo actual de explotacións pequenas e dispersas. Esta mellora precisa de grandes inversións e, por iso, débese concretar unha política de incentivos que permita xerar produtos forestais
certificados para atender o mercado nacional e internacional. Cómpre
acadar acordos coa administración local para rendabilizar a extracción
e explotación dos recursos do monte sen deteriorar as infraestruturas.

Benito García
Director de Hermanos García Rocha

Se se aplicasen efectivamente estas medidas, a industria da transformación da madeira podería incrementar cara o ano 2021 o volume de aproveitamentos ata acadar os 12 millóns de metros cúbicos –no último exercicio acadáronse os 7 millóns- o que xeraría máis de 4 millóns de euros
de facturación e atraería novas inversións en instalacións industriais.
A pesar de que se avanzou moito nestes anos, o reto da modernización do
monte galego é conseguir que se sitúe á altura das masas forestais europeas, o que require un impulso decidido por parte de todos os axentes
implicados no sector, que debe pasar necesariamente pola promoción do
mercado interior e por incentivar o consumo de madeira como materia
prima de futuro. A materia prima está aquí; o ouro verde está en Galicia.

Revista Albura

22

Axudas e subvencións

ORGANISMO: Instituto Galego de Promoción Económica
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: PRÉSTAMOS JEREMIE-IGAPE
FINALIDADE/OBXECTIVO: A súa finalidade é promover o uso de instrumentos de enxeñería
financiera para mellorar o acceso das PEMES á financiación a través das intervencións dos
Fondos Estruturais. Esta iniciativa permite utilizar parte dos Fondos Estruturais europeos
asignados para invertir en instrumentos reembolsables como fondos de capital risco, de préstamo ou de garantía.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser beneficiarios aquelas sociedades mercantís
que cumpran os seguintes requisitos:
a) Ser unha peme ou microempresa segundo a definición establecida pola Comisión Europea.
b) Realizar unha iniciativa empresarial nun centro de traballo, obxecto do proxecto de
inversión, localizado na Comunidade Autónoma de Galicia.
c) Desenvolver ou ter previsto realizar no centro obxecto do proxecto algunha actividade
empresarial financiable, que non estea entre as actividades excluídas que se sinalen no
Anexo II das bases da axuda.
d) Acercar para o proxecto de inversión unha contribución financeira do 30% do proxecto,
un 25% deberá estar exenta de calquera tipo de apoio público, ademais da totalidade dos
impostos indirectos que graven a adquisición dos bens, sexa mediante recursos propios ou
mediante financiación externa.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os préstamos concedidos a esta liña de financiación inclúen
unha axuda implícita, equivalente ao aforro de carga financiera que supón para a beneficiaria respecto a un préstamo alternativo que poderían obter nun mercado financeiro.
Os puntos porcentuais de bonificación implícitos e a subvención bruta equivalente recolleranse no acordo de concesión determinados polo Igape en aplicación da Comunicación 2008/C
14/02 da Comisión, e a beneficiaria aceptará a cuantía estimada desta cando instrumente a
operación de préstamo.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 30 de Xuño de 2015 ou no
momento de esgotamento do crédito presupostario.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: MICROCRÉDITOS – BONIFICACIÓN DOS CUSTES DA FINANCIACIÓN DAS MICROEMPRESAS TITULARES DE PRÉSTAMOS INFERIORES A 25.000 EUROS CON
FONDOS DO ICO 2014
FINALIDADE/OBXECTIVO: Bonificación dos custes financeiros das microempresas de Galicia
titulares de préstamos inferiores ou iguais a 25.000 € con fondos do Instituto de Crédito
Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego de
Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía mutua.
As axudas aplicaranse á financiación obtida das entidades financeiras con fondos do Instituto
de Crédito Oficial (ICO), mediante as seguintes liñas:
- LIÑA ICO-EMPRESAS E EMPRENDEDORES 2014
- LIÑA ICO-GARANTIA SGR/SAECA 2014
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Os autónomos e aquelas empresas que teñan a consideración de microempresa. A estes efectos, terá a consideración de microempresa, a unidade
económica con personalidade física ou xurídica que reúna os seguintes requisitos:
a) Que teña menos de 10 traballadores.
b) Que teñan unha cifra de negocios anual ou balance xeral anual que non supere os 2
millóns de euros.
c) Que cumpra o criterio de independencia.
Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan
levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da axuda.
Terán que ter formalizada unha operación de préstamo, previamente ou con posterioridade á entrada en vigor das presentes bases, con cargo a algunha das liñas do Instituto de
Crédito Oficial (ICO), por un importe inferior ou igual a 25.000 euros, a un prazo igual ou
superior a cinco anos e cumprir coas condicións específicas, de actividade e localización,
establecidas nestas bases.
Ademais non ser considerados empresas en crise no sentido das directrices comunitarias
sobre axudas estatais de salvamento e reestruturación de empresas en crise e cumprir as
condicións específicas para cada liña establecidas no artigo terceiro das bases.
CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda do Igape consistirá na bonificación do tipo de interese nominal das operacións de préstamo acollidas a estas bases, na axuda financeira sobre o tramo
de préstamo que debe financiar activos fixos e, si é o caso, na compensación do custe da
comisión do aval financeiro prestado por unha SGR.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación rematará o 20 de Novembro de 2014.
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TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: APOIO FINANCEIRO ÁS PEMES- BONIFICACIÓN DOS CUSTES DA FINANCIACIÓN DE PRÉSTAMOS SUPERIORES A 25.000 € CON FONDOS DO ICO 2014
FINALIDADE/OBXECTIVO: Bonificación dos custes financeiros das pequenas e medianas empresas de Galicia titulares de préstamos superiores a 25.000 euros con fondos do Instituto de Crédito Oficial (ICO), instrumentadas mediante convenio de colaboración entre o Instituto Galego
de Promoción Económica (Igape), as entidades financeiras e as sociedades de garantía recíproca.
As axudas aplicaranse á financiación obtida das entidades financeiras con fondos do Instituto
de Crédito Oficial (ICO), mediante as seguintes liñas:
- LIÑA ICO-EMPRESAS E EMPRENDEDORES 2014
- LIÑA ICO-GARANTIA SGR/SAECA 2014
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Autónomos, microempresas ou pequenas ou medianas
empresas (Pymes) calquera que sexa a súa forma xurídica, polo que tamén poderán
acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de persoas físicas
ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade económica ou
patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica, poidan levar a cabo
as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión das axudas.
Terán que ter formalizada unha operación de préstamo, previamente ou con posterioridade á entrada en vigor das presentes bases, con cargo a algunha das liñas do Instituto
de Crédito Oficial (ICO), por un importe superior a 25.000 euros, a un prazo igual ou
superior a cinco anos e cumprir coas condicións específicas, de actividade e localización,
establecidas nestas bases.
Ademais non ser consideradas empresas en crise no sentido das directrices comunitarias
sobre axudas estatais de salvamento e reestruturación de empresas en crise e cumprir as
condicións específicas para cada liña establecidas no artigo terceiro das bases.
CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda do Igape consistirá na bonificación do tipo de interese nominal das operacións de préstamo acollidas a estas bases e, si é o caso, na compensación do
custe da comisión do aval financeiro prestado por unha SGR.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación rematará o 20 de Novembro de 2014.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG179 – RE-SOLVE 2014: APOIO AO ACCESO Á FINANCIACIÓN OPERATIVA (ACTIVO CORRENTE)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Estas bases regulan o contido e o procedemento de tramitación
do programa de apoio dirixido a facilitar o acceso á financiación por parte das pemes do seu
activo corrente.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Pequenas e medianas empresas, segundo a definición
establecida pola Comisión Europea.
Tamén poderán acceder á condición de beneficiario as persoas físicas, agrupacións de
persoas físicas ou xurídicas, as comunidades de bens ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado que, aínda carecendo de personalidade xurídica,
poidan levar a cabo as actividades ou se atopen na situación que motiva a concesión da
subvención.
En calquera caso, deberán ter radicado o seu domicilio fiscal en Galicia.
Deberán cumprir os requisitos dos artigos 10 e 11 da Lei de subvencións de Galicia, e non
ser considerados empresas en crise, de acordo coa definición de empresa en crise.
CONTÍA DAS AXUDAS: Axuda en forma de garantía. Consistirá no reaval do Igape durante a
vixencia da operación de préstamo, en garantía do 25% do risco asumido pola SGR.
Considérase como axuda indirecta a equivalente ao importe da prima non cobrada ao beneficiario.
PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación finaliza o 31/10/2014.

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 corrixir 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 poden concederse non poderán sobrepasar a porcentaxe máxima do 30% sobre a inversión aprobada.
PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata a derogación expresa da axuda.

Axudas e subvencións
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: IG195 – TRAMITACIÓN DE SOLICITUDES DE RENOVACIÓNS
MODIFICATIVAS DE DIVERSOS PRÉSTAMOS DO IGAPE
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán acollerse aquelas empresas debedoras do Igape
e titulares de operacións de préstamo que foran concedidas ao abeiro de calquera das
seguintes normativas:
Resolución do 26 de abril de 2002 polo que se establece un programa de préstamos para
financiar producións audiovisuais na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 24 de marzo de 2003 pola que se establece un programa de préstamos para
financiar proxectos emprendedores na Comunidade Autónoma de Galicia.
Resolución do 25 de abril de 2005 pola que se establece un programa de préstamos para
financiar proxectos en materia de innovación tecnolóxica en la Comunidade Autónoma de
Galicia.
Resolución do 12 de decembro de 2007 pola que se establece un programa de préstamos
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos
do Banco Europeo de Investimentos (BEI).
Resolución do 16 de marzo de 2009 pola que se establece un programa de préstamos para
financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos do
Banco Europeo de Investimento (BEI).
Resolución do 22 de marzo de 2011 pola que se aproba o Programa de préstamos do Igape
para financiar proxectos de investimento na Comunidade Autónoma de Galicia con fondos
del Banco Europeo de Investimentos (BEI).
PRAZO LÍMITE: Prazo aberto ata derogación expresa da axuda

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: Os avais axustaranse aos seguintes límites:
Non excederán para cada caso do 5% da cuantía global establecida na lei de presupostos de
cada ano para os avais do Igape.
Poderán garantir ata o cen por cen do principal dos créditos e demais liñas ou operacións
financeiras destinadas á reconversión ou reestructuración de empresas e ata o setenta por
cento dos destinados á creación ou ampliación. Respecto dos intereses, aplicaranse o que se
determine no contrato do aval.
PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación expresa.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDAS DE SALVAMENTO E REESTRUTURACIÓN A EMPRESAS EN CRISE
FINALIDADE/OBXECTIVO: Garantías e axudas a fondo perdido.
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BENEFICIARIOS POTENCIAIS: As pemes, segundo a definición do anexo I do Regulamento
(CE) nº 800/2008. Estas pemes deberán ser galegas ou ter centro de traballo en Galicia,
onde deberán desenvolver as actividades de preparación da proposta nacional ou internacional para a cal soliciten o bono de innovación. Ademais, tamén deberán levar a cabo
en Galicia, de forma maioritaria, as que teñan asignadas no plan de traballo do proxecto
nacional ou internacional cuxa solicitude se prepara co bono solicitado.
CONTÍA DAS AXUDAS: A axuda que se vai conceder asume a forma de incentivo directo a
fondo perdido, que consiste na entrega dunha cantidade calculada como unha porcentaxe
da base incentivable aprobada que non terá que devolverse. A intensidade da axuda será do
100 % do custo do servizo considerado incentivable segundo a táboa I (que está nas bases da
convocatoria).
PRAZO LÍMITE: Inicialmente a vixencia do Programa bonos de innovación está prevista ata o 31
de decembro de 2015, salvo que antes se produza o suposto de esgotamento de crédito previsto.

ORGANISMO: CONSELLERIA DO MEDIO RURAL E DO MAR
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: MR635A- AXUDAS PARA
CONSTITUIR E INICIAR A ACTIVIDADE DE SOCIEDADES DE FOMENTO FORESTAL (SOFOR)
FINALIDADE/OBXECTIVO: A presente orde ten por obxecto establecer as bases reguladoras
das axudas para constituír e iniciar a actividade de sociedades de fomento forestal (Sofor)
mediante convocatoria aberta en réxime de concorrencia competitiva.
2. Establécense dúas liñas de axuda:
a. Para constituír as sociedades de fomento forestal (Sofor).
b. Para iniciar actividade das sociedades de fomento forestal con inscrición definitiva no
Rexistro de Sofor (RSofor). Este rexistro está xestionado pola Secretaría Xeral de Medio
Rural e Montes.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS:
a) Axudas para constituír sociedades de fomento forestal (Sofor).
a.1) As agrupacións de persoas propietarias forestais constituídas formalmente e inscritas
no Rexistro de Asociacións da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e
Xustiza de Galicia.
a.2) Outras entidades xurídicas de dereito privado que agrupen persoas propietarias
forestais cunha finalidade de xestionar e comercializar en común os recursos forestais dos
terreos que xestionen, inscritas segundo a lexislación sectorial que lle sexa de aplicación.
a.3) As Sofor con inscrición previa no rexistro (RSofor) para conseguir a súa inscrición
definitiva, sempre e cando non obtivesen subvención para a súa inscrición previa.
b) Axudas para iniciar a actividade das sociedades con inscrición definitiva no Rexistro de
Sofor (RSofor)
Poderán solicitar as axudas para iniciar da actividade as Sofor con inscrición definitiva no
Rexistro de Sociedades de Fomento Forestal (RSofor).
CONTÍA DAS AXUDAS: Os importes de subvención da liña de axudas para constituír Sofor
son os seguintes:
a) Axudas para o custo de investigación e clasificación. O importe máximo subvencionable
será de 30.000 euros.
b) Axudas para os gastos notariais de constitución da Sofor. O importe máximo subvencionable
non poderá superar os 7.000 €.
c) Axuda para adquirir e colocar o cartel informativo O importe máximo subvencionable
(máximo dun por solicitude) será de 255 €.

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.

PRAZO LÍMITE: O prazo de presentación de solicitudes finaliza o 31 de Xullo de 2014.

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.

ORGANISMO: CONSELLERIA DE TRABALLO E BENESTAR

PRAZO LÍMITE: Ata que se publique a súa derogación.

ORGANISMO: CONSELLERIA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA.
AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: BONOS DE INNOVACIÓN (IN851B)
FINALIDADE/OBXECTIVO: O obxectivo das axudas reguladas nestas bases é incentivar a
participación de pemes galegas en programas de I+D+i nacionais e internacionais a través da
concesión de bonos para o financiamento da contratación de empresas, previamente homologadas pola Axencia Galega de Innovación e adheridas como axentes intermedios ao Programa,
para a preparación das súas propostas.
Entre os programas internacionais para os cales se poderán solicitar estas axudas cabe destacar FP7, CIP, bilaterais, multilaterais, EEA Grants, Eurostars e outras iniciativas ao amparo
dos artigos 169 e 171 do Tratado CE, así como os novos programas a partir do ano 2014 como
Horizon 2020. Os programas nacionais de I+D+i a que vai destinado este programa deberán ser
proxectos de tipo colaborativo e estar orientados ao tecido empresarial.

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS
Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL (PROGRAMA CONIII) (TR349A)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Incentivar á contratación indefinida das persoas traballadoras
coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos traballadores
e das traballadoras con maiores dificultades.
As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio
comprendida entre o 1 de outubro de 2013 e o 30 de setembro de 2014 ambas inclusive.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos
previstos neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a
forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as
comunidades de bens, aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo
radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que
se establecen neste programa.
CONTÍA DAS AXUDAS: As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse cunha axuda de:
- 5.400 euros
- 5.900 euros cando as contratacións sexan realizadas con mulleres ou con persoas mozas
desempregadas de menos de 30 anos de idade.
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- 6.300 euros cando as contratacións sexan realizadas por microempresas, 6.800 euros se,
neste suposto, a contratación se realiza cunha muller ou cunha persoa moza desempregada
de menos de 30 anos de idade.
- 7.200 euros cando as contratacións sexan realizadas por microempresas para prestar
servizos en centros de traballo radicados nun concello rural, 7.700 euros se, neste suposto,
a contratación se realiza cunha muller ou cunha persoa moza desempregada de menos de 30
anos de idade.
No caso de que a empresa conte no seu cadro de persoal no mes da contratación pola que se
solicita subvención cun mínimo do 75% de persoal indefinido as contías das axudas serán as
seguintes:
- 6.000 euros
- 6.500 euros cando as contratacións sexan realizadas con mulleres ou cunha persoa moza
desempregada de menos de 30 anos de idade.
- 7.000 euros cando as contratacións sexan realizadas por microempresas e 7.500 euros se,
neste suposto, a contratación se realiza cunha muller ou cunha persoa moza desempregada
de menos de 30 anos de idade.
- 8.000 euros euros cando as contratacións sexan realizadas por microempresas para prestar
servizos en centros de traballo radicados nun concello rural e 8.500 euros se, neste suposto,
a contratación se realiza cunha muller ou con persoas mozas desempregadas de menos de 30
anos de idade.
PRAZO LÍMITE: As axudas previstas neste programa deberán solicitarse ata o último día do
mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral de carácter indefinido.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014,
aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a
data da publicación desta orde (4/06/2014), deberán presentarse no prazo dun mes desde
a entrada en vigor da orde reguladora (5/07/2014).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS TEMPORAIS EN INDEFINIDOS (PROGRAMA ESTABILIZA) (TR349C)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Incentivar á transformación de contratos temporais en indefinidos coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos traballadores e das traballadoras con maiores dificultades.
As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio
comprendida entre o 1 de outubro de 2013 e o 30 de setembro de 2014, ambas inclusive.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos
neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,
aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores
por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen neste programa.
CONTÍA DAS AXUDAS: As transformacións de contratos temporais en indefinidos que cumpran os requisitos e condicións establecidos neste anexo incentivaranse con 2.000 euros.
PRAZO LÍMITE: As axudas previstas neste programa poderán solicitarse ata o último día do
mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral de carácter indefinido.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014,
aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a
data da publicación desta orde (4/06/2014), poderán presentarse no prazo dun mes desde
a data de publicación da orde reguladora (5/07/2014).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL (PROGRAMA
INSERTA) (TR349D)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Incentivar á contratación temporal coa finalidade de favorecer a
inserción laboral das persoas traballadoras que presentan desvantaxes e dificultades para reincorporarse ao mercado de traballo e para fomentar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral.
As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio
comprendida entre o 1 de outubro de 2013 e o 30 de setembro de 2014, ambas inclusive.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos
neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,
aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores
por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen neste programa..
CONTÍA DAS AXUDAS: Os incentivos previstos neste programa serán de aplicación ás contratacións temporais que se realicen con aquelas persoas desempregadas que teñan a consideración de participantes activas nos programas de fomento da empregabilidade.
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Todas as modalidades contractuais de carácter temporal, cunha duración mínima de 6 meses
e máxima de 12 meses, que se realicen con persoas desempregadas que pertenzan a algún
dos colectivos en risco de exclusión social relacionados no artigo 2º.2 da orde de convocatoria
incentivaranse cunha contía de 2.500 euros a 5.000 euros en función da duración do contrato.
Contratos de interinidade sempre que se realicen con persoas desempregadas de acordo co
establecido no artigo 2º.1 desta orde, para substituír persoas traballadoras en excedencia
por coidado de familiares, nos supostos e termos previstos no artigo 46º.3 do Estatuto dos
Traballadores, por un período non inferior a catro meses nin superior a tres anos, e sempre
que en virtude de disposición legal ou convenio colectivo de aplicación se trate dunha excedencia con reserva de posto de traballo, ou con redución de xornada de traballo por motivos
familiares nos supostos e termos previstos no artigo 37º.5 do Estatuto dos Traballadores,
incentivaranse cunha axuda de 2.000 euros, que se reducirá proporcionalmente cando a súa
duración sexa por un período inferior a un ano.
PRAZO LÍMITE: As axudas previstas neste programa deberán solicitarse ata o último día
do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de
2014, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2013 e a
data da publicación desta orde (4/06/2014), deberán presentarse no prazo dun mes desde
a data da entrada en vigor da orde reguladora (5/07/2014).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: FOMENTO DO CONTRATO PARA A FORMACIÓN E Á APRENDIZAXE (TR349G)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Incentivar ás contratacións para a formación e a aprendizaxe
que se realicen con persoas mozas desempregadas maiores de 16 anos e menores de 30 anos
que carezan da cualificación profesional recoñecida polo sistema de formación profesional
para o emprego ou do sistema educativo requirida para concertar un contrato en prácticas
para o posto de traballo ou ocupación obxecto do contrato.
As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio
comprendida entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 30 de setembro de 2014, ambas inclusive.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos
neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,
aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores
por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen neste programa.
Así mesmo, tamén poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos neste programa os concellos e as deputacións provinciais da Comunidade Autónoma de Galicia.
CONTÍA DAS AXUDAS: Os contratos para a formación e a aprendizaxe incentivaranse cunha
axuda de ata 1.200 €, sempre que o tempo efectivo de traballo sexa igual ao 75% da xornada
de traballo, e a parte proporcional se a xornada de traballo e menor.
PRAZO LÍMITE: As axudas previstas neste programa deberán solicitarse ata o último día do
mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2014,
aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de xaneiro de 2014 e a
data da publicación desta orde (4/06/2014), deberán presentarse no prazo dun mes desde
a data da entrada en vigor da orde reguladora (5/07/2014).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL DE PERSOAS
MOZAS DESEMPREGADAS MENORES DE 30 ANOS (TR349H)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Incentivar todas as modalidades contractuais de carácter temporal a tempo completo, agás o contrato temporal para a formación e aprendizaxe,que se
realicen con persoas mozas desempregadas menores de 30 anos que nos 3 meses anteriores
á data da contratación carezan de ocupación e que teñan a consideración de participantes
activas nos programas de fomento da empregabilidade.
As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida, e ter data de inicio
comprendida entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 30 de setembro de 2014, ambas inclusive..
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos
neste programa as persoas empregadoras e as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens,
aínda que carezan de personalidade xurídica, que contraten traballadoras ou traballadores
por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que se establecen neste programa.
CONTÍA DAS AXUDAS: As contratacións temporais incentivaranse cunha axuda de 200 €
mensuais ata o tope de 12 mensualidades.
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PRAZO LÍMITE: As axudas previstas neste programa deberán solicitarse ata o último día
do mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de
2014, aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior.
As solicitudes de axudas polas contratacións realizadas entre o 1 de xaneiro de 2014 e a
data da publicación desta orde (4/06/2014), deberán presentarse no prazo dun mes desde
a data da entrada en vigor da orde reguladora (5/07/2014).

TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: FINANCIAMENTO DAS BOLSAS ÁS PERSOAS NOVAS QUE
REALIZAN PRÁCTICAS NON LABORAIS EN EMPRESAS (TR363A)
FINALIDADE/OBXECTIVO: Esta orde ten por obxecto o establecemento das bases reguladoras e as condicións polas que se rexerá, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a
convocatoria pública das subvencións para o financiamento ás empresas das bolsas dos mozos
e mozas que realizan prácticas non laborais nestas empresas.
BENEFICIARIOS POTENCIAIS: Poderán ser entidades beneficiarias as empresas con centro
de traballo en Galicia que, logo da sinatura dun convenio de prácticas non laborais co Servizo
Público de Emprego de Galicia no marco do Real decreto 1543/2011, do 31 de outubro, subscriban acordos con mozos e mozas para a realización de prácticas non laborais.
CONTÍA DAS AXUDAS: O importe da subvención concretarase no 75 % do IPREM diario vixente por cada unha das persoas novas por cada día que duren as prácticas.
PRAZO LÍMITE: O prazo para a presentación das solicitudes de axudas comezará ao día
seguinte da publicación da presente orde e rematará o 15 de novembro de 2014.

ORGANISMO: MINISTERIO DE ECONOMÍA E COMPETITIVIDADE
TÍTULO DO PROGRAMA / AXUDA: AXUDA
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 a 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: A preinscrición ao Programa mantense aberta ata o 31 de decembro de 2014.
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Feiras

DESIGN TOKYO 2014

INTERBUILD AFRICA 2014

Datas: Do 09-07-2014 ao 11-07-2014

Datas: Do 20-08-2014 ao 23-08-2014

Salón do deseño de Interiores, mobiliario e decoración

Feira de materiais e servicios para a construcción

Lugar: Tokyo Big Sight, Japan

Lugar: Expo Centre, Nasrec. Johannesburgo. Sudáfrica

Máis información: http://www.designtokyo.jp/en/

Máis información: http://www.interbuild.co.za/

THE MANCHESTER FURNITURE SHOW

WOODTECH INDIA 2014

Datas: Do 13-07-2014 ao 16-07-2014

Datas: Do 23-08-2014 ao 25-08-2014

Salón das novidades e tendencias no sector dos mobles de Interior

Feira de Suministros para a fabricación de mobles e deseño de interior

Lugar: Manchester, Reino Unido

Lugar: Chennai Trade Center,Chennai. India

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

Máis información: http://www.woodtechindia.in/

INTERFORST MUNICH

FEIRA DO MOBLE DE YECLA

Datas: Do 16-07-2014 ao 20-07-2014

Datas: Do 24-09-2014 ao 27-09-2014

Feira Internacional de Tecnoloxía para a industria forestal

Feira do Moble

Lugar: Recinto Ferial de Munich e ICM, Munich

Lugar: Yecla, Murcia. España

Máis información: http://www.interforst.de/en

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

FORMÓBILE 2014

MTM 2014. INTERNATIONAL FURNITURE FAIR

Datas: Do 29-07-2014 ao 01-08-2014

Datas: Do 02-09-2014 ao 05-09-2014

Feira Internacional de Provedores da Industria da madeira e mobles

Feira Internacional do Moble

Lugar: Sao Paulo, Brasil

Lugar: Ostròda. Polonia

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

Máis información: http://www.mtmostroda.pl/
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INTERNATIONALE HOLZMESSE
KLAGENFURT- HOLZ & BAU 2014
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TIMBER EXPO-TIMBER
INDUSTRY EXHIBITION

Datas: Do 04-09-2014 ao 07-09-2014

Datas: Do 07-10-2014 ao 08-10-2014

Reunión de profesionais madeireiros de Austria

Feira de exposición de innovación, novidades e desenvolvementos no sector
da madeira

Lugar: BKlagenfurt am Wörthersee, Austria
Máis información: http://www.kaerntnermessen.at/messe/

FMC + FMC PREMIUM CHINA 2014

Lugar: Birmingham, Reino Unido
Máis información: http://www.timber-expo.co.uk/

ASEANWOOD-WOODTECH

Datas: Do 10-09-2014 ao 13-09-2014

Datas: Do 08-10-2014 ao 11-10-2014

Feira mundial de novidades en mobiliario e tecnoloxía para a súa fabricación

Feira de novidades de maquinaria para tratamento da madeira, fabricación de
mobles, etc

Lugar: Shanghai, China
Máis información: http://www.fmcchina.com.cn/en-us/

AREA30

Lugar: Kuala Lumpur. Malasia
Máis información: http://www.tradelink.com.my/woodtech/

IMIT FAIR 2014

Datas: Do 13-09-2014 ao 18-09-2014

Datas: Do 14-10-2014 ao 16-10-2014

Feira do mobiliario de cociña

Novidades no deseño de Interiores en madeira de Iates

Lugar: Munich. Alemania

Lugar: Rostock. Alemania

Máis información: http://www.area-30.de/

Máis información: http://imit-fair.com

DREMA AND FURNICA 2014

CAIRO BUILD EXPO 2014

Datas: Do 16-09-2014 ao 19-09-2014

Datas: Do 15-10-2014 ao 18-10-2014

Feira Internacional de maquinaria para a industria da madeira e do moble

Feira Internacional da construcción

Lugar: Poznań. Polonia

Lugar: O Cairo, Exipto

Máis información: http://www.mtp.pl/pl/

Máis información: http://cairobuildexpo.com/
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Feiras

LESDREVMASH

FIMAP, FERRALIA E EMAF 2014

Datas: Do 20-10-2014 ao 23-10-2014

Datas: Do 19-11-2014 ao 22-11-2014

Feira da Industria da Madeira e Carpintería

Feira Internacional de máquinas para a transformación da madeira e salón de
accesorios e equipos para a industria da madeira

Lugar: Moscú, Rusia
Máis información: http://www.lesdrevmash-expo.ru/en/

PRAGOLIGNA - TOOLTEC 2014

Lugar: O Porto, Portugal
Máis información: http://www.fimap.exponor.pt/visitarafeira.aspx

EXPOBOIS

Datas: Do 30-10-2014 ao 01-11-2014

Datas: Do 17-11-2014 ao 20-11-2014

Exposición Internacional de maquinaria, ferramentas e todo o necesario para
transformar a madeira, ferro e aceiro

Feira sobre o sector da Madeira: maquinaria, ferramentas e novas tecnoloxías
para o seu procesado

Lugar: Praga, República Checa

Lugar: Paris Francia

Máis información: http://www.pragoligna.cz/en.html

Máis información: http://www.expobois.fr/
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