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Na presentación evidenciouse que o sector da madeira
está absolutamente globalizado e, en consecuencia, as
empresas galegas están condicionadas pola conxuntura
internacional.

Neste senso, o ano 2007 foi favorable para a venda de
madeira en Galicia. “A grande demanda de madeira
motivada pola escaseza a nivel mundial animou aos pro-
pietarios galegos a vender madeira o ano pasado”.
Como dato, máis de 40.000 propietarios galegos corta-
ron madeira en 2007. En total a produción de madeira en
rolo durante o pasado ano en Galicia alcanzou a cifra de
7,4 millóns de m3.

En conxunto, o sector da madeira facturou 2.419 millóns
de euros, un 5,6% máis que en 2006. Non obstante, os
distintos subsectores non evolucionaron do mesmo xeito.

O aumento das curtas e dos prezos da madeira motivou
que a facturación dos rematantes experimentara un maior
incremento respecto ao 2006 (+23,8%).

De forma similar evolucionaron os serradoiros, os cales
incrementaron a súa facturación nun 10.6%.

De todas maneiras e en ambos os dous casos, o incre-
mento da facturación non supuxo un incremento dos
beneficios, xa que o aumento dos prezos do petróleo e
da madeira fixeron que os custos se incrementaran nal-
gúns casos de xeito máis que proporcional á subida dos
ingresos.

No tocante aos fabricantes de taboleiro e pasta, a súa fac-
turación apenas mostrou variación respecto ao ano 2006,
(-1,%).

Por outra banda, as empresas de 2ª transformación, car-
pintaría e mobiliario, presentaron un crecemento modera-
do en 2007 (+4%).

Expectativas para o 2008

As expectativas de futuro non son nada prometedoras
para ningún dos subsectores. Debido a factores globais
como a crise financeira internacional, a crise inmobiliaria,
a competencia de países de baixo custo, fan que o pano-
rama para os próximos anos sexa sombrío.

Os representantes das tres asociacións coincidiron na
necesidade de seguir poñendo en valor o monte galego.

A competitividade da industria galega da madeira pasa por
fomentar os investimentos forestais, xa que está demos-
trado que os únicos países con futuro no sector son aque-
les que dispoñen de produción eficiente de madeira.

Durante a presentación de resultados explicáronse algúns
exemplos mundiais de política forestal. Por unha parte,
China converteuse en poucos anos na 1ª potencia no sec-
tor da madeira e puxo en marcha unha política de repobo-
ación que a sitúa como o país que máis árbores planta do
mundo. Nos últimos seis anos reforestou en torno a 24
millóns de hectáreas, isto equivale ao dobre da superficie
arborada de España na actualidade.

Presentación dos Datos do Sector
O pasado 26 de marzo, o Clúster da Madeira de Galicia conxuntamente con Fearmaga e a Asociación Monte
Industria, presentaron un informe co balance de resultados do ano 2007.

D. Juan Picos, Dna. Belén Varela e Dna. Ana Oróns
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O Martes 29 de Abril no Pazo de Fonseca de Santiago
de Compostela, tivo lugar a firma dos Convenios de
Colaboración entre as Universidades de Santiago de
Compostela, Vigo e A Coruña co Cluster da Madeira de
Galicia, mediante o cal se pon de manifesto o interese das
tres Universidades en involucrarse no desenvolvemento da
innovación dentro do sector da madeira.

A colaboración establecida traducirase en Proxectos de
I+D+I, asesoramento mutuo na promoción social de inves-
tigación e innovación e a formación de persoal investiga-
dor, a través de prácticas de alumnos en empresas. Unha
parte importante desta colaboración centrarase en desen-
volver accións que axuden ao desenvolvemento do Plan
Operativo da Madeira (POMA) recoñecido polo Ministerio
de Industria como “Excelente”.

Ao mesmo tempo o CMA considerou fundamental poñerse
en contacto con outros axentes que tamén inflúen direc-
tamente na formación dos futuros profesionais do sector,
para estreitar lazos de unión e colaborar conxuntamente
na posta en marcha de actividades encamiñadas á mellora
e a calidade dentro do ensino. Esta intención materializou-
se na Firma dun Convenio de colaboración con PROFEMA-
DERA (Asociación nacional do Profesorado de Formación
Profesional en Madeira, Moble e Cortiza) que se fixo efec-
tivo o Xoves 22 de Maio.

A través do mesmo preténdese fomentar a colaboración
cos Centros de Formación para que coñezan as expecta-

tivas das empresas do sector e así enfocar as ensinanzas
e a aprendizaxe do alumnado de xeito que se adecúen
ás novas tecnoloxías e ás necesidades reais do mer-
cado laboral, co fin de mellorar a competitividade das
empresas.

Na imaxe podemos ver a D. Jesús Rodríguez, Vicepre-
sidente do CMA e Dna. María Luz Lorenzo, Vicepresidenta
de PROFEMADERA, durante a firma do convenio nas insta-
lacións do IES A Xunqueira de Pontevedra.

Firma de Convenios de Colaboración coas Universidades Galegas e
outros Axentes de Formación

De esquerda a dereita: D. José María Barja, Reitor da Universidade de A Coruña; D. Senén Barro, Reitor da Universidade de Santiago de Compostela;
D. José Blanco, Presidente do Cluster da Madeira de Galicia e D. Alberto Gago, Reitor da Universidade de Vigo

Dna. María Luz Lorenzo, Vicepresidenta de PROFEMADERA e D. Jesús Rodríguez,
Vicepresidente do CMA



O acto estivo presidido polo Presidente do CMA, D. José
Blanco Fernández, e os tres Vicepresidentes, D. Adriano
Rego Macía, D. Jesús Rodríguez Farto e D. Daniel Villapol
Valea.

No transcurso da Asemblea a Xerente do CMA, Dna. Belén
Varela Gestoso presentou a todos os asociados presentes o
resumo das actividades desenvolvidas polo CMA ao longo
do ano 2007.

De seguido, o Tesoureiro do CMA, D. Fernando Seijoso
Piñón, presentou as contas anuais 2007, as cales arroxaron
un balance positivo.

Posteriormente, a Xerente do CMA explicou a todos os
presentes cales serían as liñas de actuación a poñer en
marcha no presente ano. Como xa é ben sabido por todos,
a actividade do CMA para o escenario 2008-2011, vaise
enfocar na execución dos proxectos priorizados para
cada unha das catro áreas de actuación: Management e
RRHH (MR), Excelencia Operativa (EO), Internacio-
nalización e Marketing (IM) e Innovación, Tecnoloxía e
Deseño (ITD).

Neste senso, fixo un resumo de cada un dos proxectos que
se van a desenvolver no marco do Plan Estratéxico
Operativo (POMA), aprobado na última Asemblea Xeral
Extraordinaria. Para cada proxecto, Dna. Belén Varela deta-
llou cales serían os obxectivos a acadar, as tarefas que
compoñen cada proxecto, así como o custe previsto para o
seu desenvolvemento efectivo.

Así mesmo, presentouse o balance de altas e baixas de
asociados ata o día de hoxe, o cal evidencia unha alta
receptividade das empresas do sector cara o asociacionis-
mo, como forma de competencia cooperativa:

BALANCE ALTAS/BAIXAS ASOCIADOS:

Altas
CARLOS PIÑEIRO MOBLES, S.L.
CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA LEMN, S.L.
MADERAS IGLESIAS, S.A.
BAMIPAL, S.L.
CAIXANOVA
ANQUIN TORRE, S.L.

Baixas
FORESTAL DEL ATLÁNTICO, S.A.

MODIFICACIÓN ESTATUTOS CMA
Outro dos puntos da Orde do día foi a modificación dos
Estatutos de Constitución do CMA. O obxectivo deste cam-
bio estatutario é mellorar a operatividade da Organización e
axilizar os trámites para a alta/baixa de asociados.

En liñas xerais, os cambios que se incorporaron por unani-
midade foron os seguintes:

– Artigo 1º.- Denominación.
A partir de agora a denominación do CMA será Cluster
da Madeira de Galicia.

– Artigo 6º, 7º, 8º, 11º, 19º e 26º.
A Xunta Directiva do CMA decidirá sobre a admisión ou
non dun novo socio solicitante, tendo no seu caso dita
admisión carácter definitivo, pasando a ser integrante
de pleno dereito da Asociación, salvo posterior acordo
de exclusión da Asemblea Xeral. A Xunta Directiva
establecerá tanto a cuota de inscrición como as cuotas
periódicas que deberá abonar o novo asociado aten-
dendo a súa facturación.
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Asemblea Xeral Ordinaria do CMA
O pasado venres 9 de maio o Cluster da Madeira de Galicia celebrou en Santiago de Compostela a Asemblea
Xeral Ordinaria.

Presidente e Vicepresidentes do CMA Xerente do CMA
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A clave do éxito de Blusens é a 

búsqueda de novas tecnoloxías. 
Refírome a ideas. As ideas son 
de balde e pódeas ter calquera 
persoa. Nós somos pequenos en

somos moi agresivos” según José
Ramón García.

Internacionalización

principal reto a internacionaliza-
ción da compañía. O obxectivo 
é acadar a presenza en 50 países. 
“Teño claro que operamos global-
mente. Diseñamos os productos 

-
bricamos en China e aspiramos a 
vender en todo o mundo. Hai que 
poñer os ovos en distintas cestas.”

-
lización e a necesidade de inter-
nacionalizarse puxo de exemplo 
a situación de crise económica 
actual. “Nestes momentos en Eu-

ropa hai unha crise sobre todo de 
-

de chegar de Dubai e alí non se 
respira ambiente de crise. Que 
o petróleo estea a 130 dólares é 

para uns poucos. O mesmo suce-

impensables para o mundo occi-

e Europa son a misma cesta. As 

relacionadas. Non digamos Suda-
mérica e Norteamérica. É unha 
pena que as empresas españolas 

-
tunidades.”
José Ramón García animou ós 
presentes a pensar en global. “É 
necesario que toda a empresa 

-
mento de internacional. O risco é 
que acabemos competindo dentro 
da mesma empresa os de interna-
cional co resto.”

Debate

de preguntas onde os asistentes 
comentaron con García outros 
aspectos de interese como a im-
portância da xestión dos recursos 

-

da actual coxuntura económica e 

encontros
con empresas do Clúster da Madeira de Galicia

“A clave do noso éxito é a innovación”
José Ramón García, presidente de Blusens, inaugurou en Santiago os encontros do CMA

O CMA puxo en marcha un programa de encontro

espazo de intercambio de opinións sobre temas de 

interese común. No primeiro encontró participou 

ventas de reprodutores MP3.

Rubén Varela | Biforis, SL

“O caso de Blusens é un orgullo 
para o tecido empresarial galego. 
Demostra que na nosa comuni-
dade hai grandes emprendedores. 
A pesar das evidentes diferenzas 
entre o noso sector e o da elec-

empresarial é similar. E se unha 
pequena empresa nunha rexión 

-

ño nun mundo dominado polas 
multinacionais; un sector como o 

-

non vai dar ese paso cara a globa-
lización dos produtos fabricados 

conta cunha vantaxe competi-

que día tras día vemos como se 
fortalece.”

Alfredo Rodríguez | Costiña

sector mantivo unha idea de
desenvolvemento baseada na
tradición tanto na xestión como
na orientación ós mercados. Na 

-
fesionalización da xestión das

a expresión creativa. Nada

con persoas que si teñen a ex-

periencia e ningún prexuízo
en fomentar a creatividade e
a cooperación para acabar co
anquilosamento que padece o

esta demostran que temos per-

aberta na dirección do CMA 
e deberiamos aproveitalo coa
nosa participación e implica-
ción.”

“A tradición impídenos a expansión” “¿Por que non globalizamos a madeira?”
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O Cluster da Madeira de Galicia foi distinguido polo Ministerio de Industria, Turismo e Comercio coa
cualificación de “Excelencia”.

Esta distinción permitiulle entrar no rexistro de Agrupacións Empresariales Innovadoras (AEI) do Ministerio.

O presidente do Cluster da Madeira de Galicia, D. José Blanco, considera que esta distinción é “un aval ao
esforzo en innovación que se está a promover dende o CMA pero tamén representa unha oportunidade
histórica para que as empresas galegas poidan reforzar o seu liderado no sector”.

A cualificación de AEI permitirá que o Cluster da Madeira de Galicia poida desenvolver novos proxectos de
innovación dentro do sector xa que terá acceso a financiamento do Plan Nacional de I+D+i e aos Fondos
Tecnolóxicos reservados para as AEI.

Ademais, supón unha vantaxe competitiva para as empresas asociadas ao Clúster, posto que obterán unha
valoración adicional nas convocatorias públicas.

Na obtención desta cualificación xogou un papel estratéxico o desenvolvemento do Plan Operativo da
Madeira (POMA). Nestes momentos, o Cluster da Madeira de Galicia se atopa inmerso no desenvolvemento
do Plan Operativo da Madeira cuxo obxectivo principal é mellorar a competitividade de todas as empresas
do sector.

No marco do POMA establecéronse catro liñas de actuación: management e recursos humanos, excelencia
operativa, mercadotecnia e internacionalización, e innovación, tecnoloxía e deseño.

Dentro do POMA, a innovación xoga un papel estratéxico e, neste sentido, estanse a desenvolver proxectos
centrados no ciclo de vida da madeira, o desenvolvemento de novas solucións construtivas ou a
cooperación entre empresas.

O Cluster da Madeira de Galicia entra no Rexistro de
Clusters Excelentes
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Posta en marcha dos proxectos do POMA
Como é ben sabido, gran parte da actividade do CMA para o período 2008-2011 centrarase na execución
dos proxectos que se priorizaron no marco do Plan Estratéxico Operativo da Madeira (POMA),
que resumimos na seguinte táboa:

PROXECTO ESPRO: ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL

O Clúster da Madeira de Galicia, no contexto da área de
Management e RRHH, puxo en marcha o proxecto de
Especialización Profesional.

Este proxecto, cofinanciado polo IGAPE, ten como obxec-
tivo a creación e especialización teórico-práctica dun
novo perfil profesional de carácter eminentemente téc-
nico e produtivo orientado ás empresas da Industria de
Carpintaría e Moble.

Para elo, o CMA fixo un exhaustivo proceso de selección
para a busca de enxeñeiros/as recen licenciados que máis
se axustaran ao perfil definido previamente polas empre-
sas asociadas participantes.

Os candidatos que superaron as cinco etapas do proceso
de selección, foron presentados ás empresas de acordo co

Management e RRHH (MR)

Excelencia Operativa (EO)

Internacionalización e Marketing (IM)

Innovación, Tecnoloxía e Deseño (ITD)

PROXECTOS EN CURSO MR1 ESPRO: Especialización profesional

PROXECTOS NOVOS MR2 PRUMA: Políticas de RRHH

MR3 FORDIR: Formación de directivos

PROXECTOS EN CURSO IM1 PRM I: Marketing orientado a prescriptores

PROXECTOS NOVOS IM2 PRM II (MADERAVIDA): Marketing orientado á sociedade

IM3 GALIWOOD: Plataforma de internacionalización

PROXECTOS EN CURSO ITD1 ECOMADEIRA: Ecodeseño e ciclo de vida

ITD2 SYLVADOMUS: Vivenda modular de madeira

PROXECTOS NOVOS ITD3 INNOCOP: Proxectos de innovación cooperativa da Plataforma
Tecnolóxica Galega da Madeira

Plataforma tecnolóxica

MANAGEMENT E RRHH (MR)

PROXECTOS EN CURSO EO1 EMET: Innovación en Loxística

EO2 LEAN: Produción axustada e flexible

PROXECTOS NOVOS EO3 BENCHWOOD: Cadro de Mando, Benchmarking operativo

EO4 FORESTEC: Spin-off de Empresa de xestión forestal
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grao de adecuación entre o perfil requirido e as caracterís-
ticas do candidato. Esta entrevista empresa-candidato foi
a derradeira etapa do proceso de selección, polo que os
candidatos que a superaron foron os que finalmente parti-
ciparon na etapa de formación.

A etapa de formación desenvólvese durante 200 horas,
que terán lugar do 26 de maio ao 18 de xullo.

Programa de formación

Módulo de tecnoloxía da madeira

Datas: 26 de maio ao 4 de xuño (ambos inclusive).
Duración: 30 Hrs.
Horario: 16:00 a 21:00
Lugar: Escola de Enxeñeiros Forestais de Pontevedra
Profesor Responsable: D. Carlos Baso.

– Estructura e propiedades físicas da madeira.
– Características que afectan á calidade da madeira.
– Clases de risco e emprego da madeira.
– PrincipaIs especies comerciais.
– Produtos derivados da madeira: Madeira sólida encola-

da, taboleiros, compoñentes para a carpintaría e o
moble.

– Procesos de transformación de madeira e taboleiros e
maquinaria.

Módulo de organización industrial

Datas: 5 de xuño ao 18 de xullo (ambos inclusive).
Duración: 140 Hrs.
Horario: 16:00 a 21:00
Lugar: Escola de Enxeñería Industrial de Vigo (CUVI)
Profesor Responsable: D. Carlos Prado.

– Introducción. Necesidade de mellora no ámbito produti-
vo. Actuacións.

– Concepto de loxística. Loxística e estratexia.
– Obxectivos funcionais do sistema loxístico:

calidade, servizo e custos.
– Filosofía Xusto a tempo (“JIT”)/”Lean Production”.

Introdución.
– Elementos do Just in Time/”Lean Production”.
– Implantación da Mellora Continua na empresa.
– Xestión do mantemento.
– Planificación e programación da produción. Xestión de

produción e de distribución (xestión de stocks en empre-
sas industriais).

– Xestión de stocks en empresas de servizos.
– Xestión de produción asistida por ordenador (GPAO/MRPII).
– Relación co ERP.
– Estudio de métodos e tempos. Obxecto e procedemento

básico. Valoración do ritmo de traballo.
– Costes. Elaboración dun modelo de custos produtivos.

– Xestión da calidade, a seguridade e o medioambiente.
– Almacenaxe e preparación de pedidos.
– Embalaxe. Paletización.

Codificación de unidades de expedición.
– Transporte. Modos de transporte.

Infraestruturas de transporte.
– Xestión de compras. Análise do valor.
– Indicadores.
– Tendencias en loxística. Formulación actual das rela-

cións provedor/fabricante. .Subcontratación de servizos
loxísticos.

Ao remate da etapa formativa, todos os candidatos selec-
cionados se incorporarán as empresas do CMA participan-
tes mediante un contrato de un ano de duración, onde
desenvolverán as tarefas que acordaron previamente a
dúas partes interesadas.

PROXECTO PRUMA: POLÍTICAS DE RRHH

Partindo dunha situación onde a xestión dos RRHH circuns-
críbese á administración de persoal e garantir o cumprimen-
to do Convenio, o CMA é consciente da importancia dunha
xestión de RRHH proactiva, que considere ás persoas como o
activo fundamental das empresas.

Neste senso, o proxecto PRUMA pretende definir un
Referencial de Políticas de RRHH que todas as empresas
participantes deben consensuar, como denominador
común que goberne as relacións entre todos os axentes
implicados na Organización.

Estas políticas deberán implantarse nas empresas que par-
ticipen no proxecto. Debido a diversidade e heteroxenei-
dade das empresas participantes, faise necesario acome-
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ter a implantación das políticas tendo en conta tres esce-
narios distintos: mínimo esixible, medio recomendable e
óptimo a alcanzar.

As novas políticas de RRHH que se definan, deberán ser
capaces de:

– Conseguir o máximo desenvolvemento persoal e pro-
fesional das persoas e equipos.

– Obter o compromiso das persoas e equipos co crece-
mento e a mellora competitiva das empresas.

Ata o de agora, celebrouse unha reunión de coordinación,
onde as empresas participantes no proxecto acordaron
que como primeiro paso habería que contactar con prove-
dores de primeiro nivel no campo dos RRHH para axudar-
nos a definir unha política de mínimos sobre a que poida-
mos traballar como punto de partida.

PROXECTO FORDIR: FORMACIÓN DE DIRECTIVOS

Outro dos proxectos que se priorizaron dentro da área de
Management e RRHH foi o proxecto Fordir. Trátase dun
Plan de Formación de Directivos orientado a Xerentes e
Directores Xerais das empresas asociadas ao CMA.

O obxectivo deste Proxecto é incrementar as competen-
cias, capacidades e habilidades para o bo desempeño das
labores directivas.

Este proxecto vaise a executar ao longo de catro anualida-
des (2008-2011). As empresas interesadas neste proxecto
acordaron abordar, para este primeiro ano de lanzamento,
dúas temáticas de interese: a Dirección Estratéxica e a
Dirección Estratéxica de persoas.

Tendo en conta a axenda dos potenciais beneficiarios
deste Plan de Formación, propúxose unha estrutura dunha
única xornada formativa á semana, durante 10 semanas.
O calendario de formación acordado foi o seguinte:

Dirección estratéxica

– Entorno Económico e Xeopolítico
(23 de maio)

– Estratexia e Dirección de Empresas (30 maio, 6 e 13 xuño)
– Marketing Estratéxico (20 de xuño)

Dirección estratéxica de persoas
– Dirección e Desenvolvemento de Persoas (10 de outubro)
– Liderado (17 de outubro)
– Comunicación e Negociación (24 de outubro)
– Toma de decisións (31 outubro)
– Xestión do cambio (07 de novembro)

En canto a participación, sinalar que o 20% das empresas
asociadas están desenvolvendo este plan de formación.
Ao remate do mesmo, farase unha análise de resultados e
unha avaliación do provedor para comezar co deseño do
Proxecto Fordir 2009.

PROXECTO EMET: INNOVACIÓN EN LOXÍSTICA
O proxecto EMET continúa coa planificación establecida.
Ata o de agora, realizouse o Estudio de Incidencias,
mediante visitas ás empresas, recollendo a información
necesaria para a realización de Informes de Auditoría do
estado inicial do proxecto. O obxectivo era analizar as dis-
tintas incidencias detectadas no produto final así como os
tipos de embalaxes e procedementos utilizados nas
empresas vinculadas ao proxecto.
Neste momento estase a realizar a Execución das
Inspeccións. De feito, os pasados 27 e 28 de maio técnicos
de Aidima realizaron, nas cinco empresas participantes no
proxecto, unha serie de reunións de control e seguemento
onde se presentaron os resultados da análise dos datos
recollidos no Estudo de Incidencias.
Nesta reunión tamén quedaron fixadas para cada unha das
empresas, as datas de ensaios de simulación de transpor-
te, e os produtos críticos que se deberían de someter a dito
ensaio, segundo os resultados do Estudo de Incidencias.
O obxectivo último é presentar un conxunto de Propostas
de Mellora no deseño da embalaxe e transporte de produtos
de madeira, que serán prototipados e validados novamente.

EXCELENCIA OPERATIVA (EO)

Algúns dos empresarios participantes no Proxecto FORDIR
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PROXECTO LEAN: PRODUCIÓN AXUSTADA E FLEXIBLE

Unha vez finalizada a etapa de formación iniciouse a etapa
de recollida de datos. Deste xeito, estase a executar a aná-
lise do tempo real dispoñible na planta, axustando as dis-
tintas situacións de demandas dos clientes no tipo de pro-
duto e volumes de produción e obtención dos correspon-
dentes ritmos idóneos de traballo (takt time). Ademais,
realízase a toma de datos relativos ás operacións, equipa-
mentos produtivos, fluxos e recursos utilizados.

Conxuntamente, tendo en conta os datos recollidos en cada
empresa, estanse levando a cabo as seguintes accións:

– Análise das operacións: incluíndo aspectos operativos,
de calidade, de mantemento e dos recursos humanos.

– Diagrama de precedencias (Precedence): esixencias de
secuenciacións de operacións nos procesos con atri-
bucións de valor das operacións.

– Diagrama de fluxo (Flow Chart): secuencias de opera-
cións de produtos e compoñentes e agrupación fun-
cional de operacións.

– Mapa da cadea de valor (Value Stream Map): informa-
ción global, visualizada a través do fluxo do produto,
materiais e información.

– Identificación dos refugallos (Waste o Muda): focos de
refugallos nas actividades dos procesos e nun plan para
a súa eliminación ou minimización.

PROXECTO BENCHWOOD: BENCHMARKING OPERATIVO

Dentro da área de Excelencia Operativa, un dos proxectos
que se puxeron en marcha dentro do Plan Estratéxico
Operativo foi o Proxecto Benchwood.

Con este proxecto pretendemos constituir un grupo de
empresas que, dentro dun marco de colaboración, fomen-
te o intercambio de experiencias nas diferentes áreas de
Xestión, na busca da Excelencia nas Operacións.

A nivel operativo neste proxecto diferéncianse claramente
dúas fases. Por un lado, unha primeira fase de deseño, ela-
boración e implantación dun cadro de indicadores de efi-

ciencia da xestión das Operacións Industriais (aprovisiona-
mentos e compras, produción, calidade, mantemento,
medioambiente, recursos humanos, almacenaxe, distribu-
ción, etc.). Por outra banda, unha segunda fase baseada
nas carencias identificadas na parte anterior, de deseño e
implantación de accións de mellora, tanto a nivel de cada
unha das empresas participantes coma no conxunto de
todas elas.

Desenvolveremos unha ferramenta que permita a visuali-
zación e comparación destes indicadores mediante un
Cadro de Mando Visual Operativo.

A partir de aí realizarase un Informe individualizado por
empresa, e un Informe Xeral con información agregada
onde se manterá a confidencialidade dos datos achegados
por cada empresa.

Para acadar os obxectivos propostos establecerase un
equipo de implantación mixto entre o CMA e o Grupo de
Enxeñería de Organización da Escola Técnica Superior de
Enxeñeiros Industriais de Vigo que, de forma mensual, rea-
lizará o seguimento do avance do proxecto, propoñendo,
matizando e validando os resultados obtidos.

Durante o mes de xuño, o Director do Proxecto D. J. Carlos
Prado, realizará persoalmente unha rolda de visitas as
empresas participantes para facer unha primeira diagnose
inicial do grao de sistematización na medición de indica-
dores, para coñecer cal é a situación de partida.

Empresas CMA participantes no Proxecto Benchwood
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FORESTEC: SPIN OFF EMPRESA XESTIÓN FORESTAL

O obxectivo deste proxecto é a creación dunha empresa
con entidade xurídica propia e xestión independente,
dedicada á xestión forestal de terreos susceptibles de
explotación economicamente rendible, de parcelas tanto
de titularidade particular como agrupada.

Ata o de agora, realizáronse dúas reunións de coordinación
entre as empresas interesadas para definir o alcance do pro-
xecto, as posibilidades de financiamento e os pasos a dar.

Para elo, o CMA reuniuse cunha entidade financeira para
realizar un Plan de viabilidade que contemple a estratexia
de financiamento, tendo en conta o análise do entorno e
do mercado para deseñar o modelo de negocio.

Para dar soporte técnico e asesoramento á empresa que
finalmente realice o Plan de viabilidade, considerouse fun-
damental constituír un Panel de Expertos formado por
persoas de experiencia contrastada no sector forestal, que
corrixirán as posibles desviacións no deseño tendo en
conta a realidade da estrutura de propiedade galega.

Para acadar os obxectivos plantexados é fundamental o
apoio social e o dos propietarios forestais.

Neste senso, para vincular dende o inicio aos propietarios
forestais co proxecto Forestec, o CMA e as empresas pro-
motoras desta iniciativa, mantiveron diversas reunións cos
principais representantes das Asociacións de Propietarios
Forestais de Galicia para darlles a coñecer os obxectivos do
proxecto e intercambiar opinións ao respecto.

A posteriori, invitaráselles a participar no seguimento e
definición do Plan de Negocios, por considerar que os pro-
pietarios forestais xogan un papel fundamental neste pro-
xecto, sendo necesario a súa participación activa na
empresa que finalmente se constitúa.

PROXECTO PRM-LIGNUM FACILE:
MARKETING ORIENTADO A PRESCRIPTORES

Trátase dun proxecto estratéxico para o CMA, no que é fun-
damental a máxima implicación do maior número de empre-
sas socias. Neste senso a Xerente do CMA e o Coordinador

do Proxecto mantiveron diversas visitas concertadas ás
empresas que xa manifestaran o seu interese, co obxectivo
de explicarlles con mais detalle o alcance do proxecto e
resolver todas aquelas cuestións que foran xurdindo.

A actividade principal de Lignum Facile durante o 2008
está centrada na execución dos proxectos de desenvolve-
mento de contidos. Concretamente, na actualidade están
en fase de execución os proxectos: Lf.01 Información
Técnica Avanzada, Lf.02 Aplicacións e funcionalidades,
Lf.03 Conservación e tratamentos e Lf.04 Manuais avanza-
dos de instalación, nos que se está a contar coa colabora-
ción do CIS Madeira e do Instituto Tecnolóxico de Galicia.

Por outra banda, a partires do segundo semestre de 2008
(xuño/xullo) prevese a posta en marcha dos proxectos
Lf.07 Obras singulares e Lf.08 Enxeñería e estruturas sin-
gulares, para cuxa execución se está avaliando a posibili-
dade de contar coa colaboración de profesionais da arqui-
tectura e a enxeñería de contrastada experiencia e presti-
xio a nivel internacional.

De acordo a planificación, o proxecto estará en condicións
de iniciar a FASE 4 o longo do segundo semestre de 2008,
comezando coas primeiras accións de prescrición orientadas
á posta en valor das competencias colectivas do Sistema
Produtivo da Madeira de Galicia a nivel internacional.

GALIWOOD: PLATAFORMA DE INTERNACIONALIZACIÓN

Dentro da área de Internacionalización e Marketing outro
dos proxectos que estamos a desenvolver no CMA é o pro-
xecto Galiwood.

INTERNACIONALIZACIÓN E MARKETING (IM)

Empresas CMA participantes no Proxecto Forestec

Empresas CMA participantes no Proxecto Galiwood



12 Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia

O obxectivo deste proxecto é por en marcha diversas
actuacións colaborativas que repercutan nun incremento
das exportacións por parte das empresas participantes
neste proxecto.

Como primeiro paso, considerouse necesario facer unha pri-
meira diagnose para coñecer cal é a situación de partida das
empresas participantes no tocante á actividade exportadora.

Neste senso, realizouse unha enquisa a todas as empresas
para ter unha estimación dos recursos destinados aos pro-
cesos de internacionalización, e dos mercados obxectivo.

Ademais, nunha das reunións de traballo contamos coa
participación de D. Alberto Rocha, como profesional de
experiencia contrastada no ámbito da internacionaliza-
ción. Na súa intervención, entre outras cousas, nos expuxo
cal debería ser a metodoloxía empregada para abordar un
Plan Estratéxico de Internacionalización, así como as
ferramentas e mecanismos dispoñibles para comezar un
proceso de internacionalización.

Nesta liña, a Xerente do CMA mantivo diversos contac-
tos con responsables da Cámara de Comercio e do
Departamento de Internacionalización do Igape, os cales se
mostraron moi receptivos e dispostos a colaborar. Ademais,
por parte da Consellería de Innovación e Industria tamén
manifestaron un grande interese neste proxecto.

Os seguintes pasos a dar serán elaborar un programa de
traballo coa metodoloxía necesaria para deseñar un panel
de mercados de interese, e unha estratexia de penetración
en cada un deles.

PROXECTO ECOINNOVACIÓN: ECODESEÑO E CICLO DE VIDA

Na área de Innovación, Tecnoloxía e Deseño o CMA acaba
de por en marcha o proxecto Ecoinnovación.

O obxectivo do proxecto é a incorporación das mellores téc-
nicas dispoñibles e de tecnoloxías limpas ao proceso produ-
tivo destas empresas, para reducir o seu impacto ambiental
e obter unha maior eficiencia no consumo de materias pri-
mas e unha redución de residuos xerados nas empresas.

A partir dos resultados obtidos do estudios de ACV (análi-
se do ciclo de vida de produto) e VEA (valoración estraté-
xica ambiental) proporanse as accións de melloras coa
Proposta de modificación de liñas/materiais, o establece-
mento dun prego de condicións (Ecobriefing) e a proposta
das estratexias medioambientais a desenrolar.

Neste momento estamos a espera de recibir a resolución
do expediente por parte da Consellería de Innovación, a
partir de entonces comezaremos coas primeiras fases de
execución.

PROXECTO SILVADOMUS: VIVENDA MODULAR DE
MADEIRA ECOEFICIENTE

O obxectivo deste proxecto é a construcción dunha viven-
da modular que reúna os requisitos do código técnico da
edificación

Polo momento, fíxose acopio das materias primas nece-
sarias aportadas polas empresas do CMA participantes.
Está previsto que a construcción da vivenda remate en
xuño-xullo.

INNOVACIÓN, TECNOLOXÍA E DESEÑO (ITD)
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A ubicación provisional da vivenda será nas instalacións do
CIS-Madeira, xa que na segunda fase do proxecto inícianse
os traballos de certificación dos materiais empregados, así
como a certificación enerxética dos sistemas empregados.

Como resultado do proxecto quedará reflexado nun
manual técnico todo o procedemento, facendo unha aná-
lise das decisión tomadas e das alternativas estudiadas,
indicándose as características dos materiais e dos siste-
mas enerxéticos empregados, así como a xustificación do
deseño estructural.

PROXECTO INNOCOP: INNOVACIÓN COOPERATIVA

A existencia de cambios derivados do proceso de globa-
lización e a apertura dos mercados rexionais e locais a
competidores globais, tivo como resultado unha imple-
mentación acelerada de cambios tecnolóxicos e novos
métodos organizativos nas empresas. Neste escenario con
mercados globalizados, con cambios constantes, as activi-
dades de I+D+i son un factor clave para poder competir
con éxito.

O obxetivo final do proxecto INNOCOP é aumentar os
ingresos e mellorar a rendibilidade das empresas da cadea

de valor da madeira, a través da identificación, desenvol-
vemento e execución de Proxectos cooperativos de
desenvolvemento tecnolóxico e innovación derivados da
Plataforma Tecnolóxica Galega da Madeira.

Innocop é un proxecto Individual e totalmente Confiden-
cial. A súa posta en marcha vaise dividir en varias fases
que son:

– Realización dunha diagnose de partida da empresa
para concretar en que ámbito debería de innovar.

– Posta en marcha dun Taller de Creatividade no que par-
ticiparán varios traballadores da empresa, e a través do
cal se pretende extraer cales serían aqueles proxectos
de I+D+I que serían máis proveitosos para a empresa.

– A continuación, seleccionarase un Proxecto Final.

– Finalmente realizarase unha definición do proxecto
concretando cales serían os recursos, Obxetivos e
Accións necesarias para levalo a cabo, e concretar cales
van a ser as directrices de este proxecto e o seu Fin.

Ademais de todas estas accións individuais impartirase a
todos os participantes no Proxecto, unha Formación emi-
nentemente práctica de I+D que aporten ás empresas
coñecementos e hábitos, de xeito que eles mesmos poidan
Innovar autonomamente.
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Distecar, S.L formulouse dende a perspectiva dun crece-
mento baseado na renovación tecnolóxica e na innovación
dos seus procesos de xestión internos.

Dende os seus inicios (1996) foi progresando de forma
notable, pasando de ser un grande taller a soportar dimen-
sións de fábrica. A inversión en maquinaria, o traslado a
unhas instalacións maiores e o desenvolvemento dun sis-
tema de xestión integrado, marcan o comezo dunha nova
década na que DISTECAR xogará un papel relevante no
sector da segunda transformación en Galicia.

DISTECAR é a unión da tecnoloxía e a cualificación dun
equipo humano para conseguir todo aquelo que os nosos
clientes imaxinaron para un espazo concreto.

Distecar, S.L é unha empresa dedicada á fabricación de
solucións á medida, a creación de pezas únicas, personali-

RINCÓN DO ASOCIADO
Distecar, S.L.

zadas e/ou con todas aquelas características específicas
para resolver problemas de espazo e/ou deseño en ofici-
nas, áreas colectivas, públicas, institucionais, privadas ou
todos aqueles espazos que necesiten solucións especiais.

Facemos posible solucións de carpintaría técnica, eficaces
e materializadas, tendo en conta a exclusividade de cada
proxecto para crear ambientes únicos e exclusivos que
definan a súa empresa.

A pertenza de DISTECAR ao GRUPO TECAM foi e será,
unha garantía dun mantemento constante da carteira de
pedidos.

OFIPRECIOS, TECAM OFICINAS, TECAM HOSTALARÍA E
TECAM XERIATRÍA son os seus principais clientes, aos
cales lles achega os procesos correspondentes ao deseño,
a fabricación e a distribución.
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Axudas e subvencións
Organismo
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO.

Identificación
PRÉSTAMOS TIC PARA AS EMPRESAS (PLAN AVANZA).

Beneficiarios
os beneficiarios son as pequenas e medianas empresas que non
dispoñan de conexión a Internet con banda ancha e realicen
inversión en equipamento para a súa conexión a Internet, así como
as que realicen inversións en software e hardware destinados a
implantar o negocio e a factura electrónica.

Inversións financiables
– Acceso a Internet en banda ancha, incluídos productos de

seguridade.
– Presencia en Internet, incluída a elaboración de páxina Web e

portais de empresa.
– Incorporación das TIC aos procesos empresariais, mediante

ferramentas de xestión avanzada: CRM (Sistema de xestión de
clientes), ERP (sistema de xestión empresarial), sistemas de
cadea de subministro, sistemas de xestión documental.

– Comercio electrónico e facturación electrónica, mediante
aplicacións e servicios que faciliten a realización por parte das
PEMES de transaccións electrónicas con outros axentes,
incluídas as Administracións Públicas.

Financiamento
O financiamento máximo será do 100% da inversión excluído o IVA,
cun máximo de 50.000 euros por beneficiario final. O prazo de
amortización/carencia será de 36 meses, cun máximo de 3 de
carencia e liquidacións lineais e mensuais, cun tipo 0% durante o
prazo de amortización.
Por primeira vez poderanse materializar mediante leasing.

Vixencia
Ata 2010 ou esgotamento de fondos.

Máis información en
www.mityc.es/portalayudas/
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
Pº de la Castellana, 160, C.P:28071, Madrid
Tel: 902 446 006

Organismo
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL
(CDTI).

Identificación
PROXECTOS DE DESENVOLVEMENTO TECNOLÓXICO.

Beneficiarios
Empresas cun volume de negocio inferior a 2 millóns de euros e un
balance inferior aos 2 millóns de euros.

Inversións financiables
Proxectos desenvolvidos por empresas (en colaboración con Centros
Tecnolóxicos ou non) que impliquen a creación ou mellora
significativa dun proceso produtivo, produto ou servizo.

Contía das axudas
Proxectos de ámbito nacional: crédito privilexiado de ata o 60% do
presuposto total do proxecto, con 8 anos de período de
amortización. Existe a posibilidade de solicitar un anticipo do 25%
do total do crédito concedido, si a empresa é autónoma, con menos
de 49 traballadores (equivalentes a xornada completa)

Máis información en
www.cdti.es
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO E INDUSTRIAL
C/ Cid 4 – 28001 Madrid
Tel: 91 581 55 00

Organismo
IGAPE

Identificación
INVESTIMENTO EMPRESARIAL SUPERIOR A 500.000 € (IG-100)

Investimentos subvencionables
Serán conceptos subvencionables excluíndo impostos, taxas e
arbitrios os seguintes:
– Terreos, traídas e acometidas de servizos, urbanización e obras

exteriores (para a adquisición do terreo o importe máximo
subvencionado non poderá superar o 10% do investimento
subvencionado total).

– Obra civil en: oficinas, laboratorios, servizos sociais e sanitarios
do persoal, almacenamento de materias primas, edificios de
producción, edificios de servizos industriais, almacenamento de
produtos terminados e outras obras vinculadas ao proxecto.

– Adquisición de inmobles.
– Bens de equipo: maquinaria de proceso, instalacións especificas

para a actividade, elementos de transporte interior, vehículos
especiais de transporte exterior, medios de protección do
ambiente e outros bens de equipo. Outros activos fixos
materiais, incluído mobiliario.

– Aplicacións informáticas e adquisición de propiedade intelectual
e industrial, incluíndo licenzas de fabricación e patentes
(máximo do 50% do investimento subvencionable).

Contía das axudas
Con carácter xeral ata un máximo de axuda do 30% sobre os
investimentos subvencionables.
No caso de adquisición de terreos localizados en polígonos de
promoción pública realizada directamente ao organismo promotor,
concederase unha subvención de ata o 50% do seu prezo, dentro do
límite máximo de intensidade de axuda global do 30% e da
limitación do importe subvencionable do terreo ao 10% do
investimento subvencionable total.
Para proxectos específicos de protección e mellora medioambiental
poderase conceder unha axuda mínima dun 15% sobre a base
subvencionable e ata un máximo do 30%.

Vixencia
Ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Referencia lexislativa
Resolución do 12 de marzo de 2008 (DOG Nº55 do 18/03/2008) -
Nova redacción das bases reguladoras dos Incentivos Económicos.
Resolución do 12 de marzo de 2008 (DOG Nº73 do 16/04/2008) -
Corrección de erros

Organismo
IGAPE

Identificación
CONVENIO IGAPE-ICO-EEFF 2008

Beneficiarios
Microempresas ou pemes que formalizasen operacións de crédito
con cargo a algunha das liñas do PLAN DE FOMENTO EMPRESARIAL
2008 do Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe superior a
25.000 € e cumpran coas condicións específicas establecidas neste
convenio.

Inversións financiables
Investimento en activos produtivos novos.
“En ningún caso serán financiables”:
– Reestructuracións de pasivo ou refinanciamentos.
– Activo circulante, adquisición de empresas e tomas de

participación, agás na liña de internacionalización.
– Investimentos cuxa finalidade sexa a deslocalización

da empresa.
– Elementos de transporte, no sector de transporte por estrada

ou urbano.
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– O imposto sobre o valos engadido (IVE) ou calquera outro
tributo ligado ao investimento.

Contía das axudas
a) A subsidiación das operacións de préstamo/leasing acollidas a

este convenio será, con carácter xeral, de 0,65 puntos.
b) No caso de que a operación estea avalada por unha SGR que

subscriba este convenio, a subsidiación será de 0,90 puntos.
Para aqueles proxectos localizados nos concellos relacionados
no anexo V outorgaráselles unha subsidiación adicional de 2
puntos porcentuais do tipo de xuro.
A subsidiación devengarase durante a vixencia da operación
financeira, non podendo exceder en ningún caso dos 7 primeiros
anos de vixencia da mesma.
A axuda financeira pagarase dunha soa vez.

Vixencia
Ata o 22 de Febreiro de 2009.

Referencia lexislativa
Resolución do 15 de abril de 2008 (DOG Nº76 do 21/04/2008) -
Convenio 2008
Resolución do 15 de abril de 2008 (DOG Nº86 do 06/05/2008) -
Corrección de erros.

Organismo
IGAPE

Identificación
ELABORACION DE DIAGNÓSTICOS EMPRESARIAIS DA CAPACIDADE
DE INTERNACIONALIZACIÓN (IG.150)

Investimentos subvencionables
Gastos de consultaría externa para o apoio aos beneficiarios na
elaboración de diagnóstico.
Serán subvencionables os investimentos e gastos realizados e
pagados dentro do prazo concedido para a execución dos proxectos.
”Quedan expresamente excluídos os gastos seguintes”:
– O imposto sobre o valor engadido (IVE), ou imposto equivalente

a nivel internacional que sexa repercutible e recuperable.
– Aqueles gastos que non estean expresamente referidos á

actuación concreta que se propón para a subvención.
– Quedan excluídas as axudas á exportación (aquelas

directamente asociadas ás cantidades exportadas, ao
establecemento e ao funcionamento dunha rede de distribución
e aos gastos correntes derivados da actividade exportadora)

Contía das axudas
Subvención a fondo perdido do 50% dos gastos de consultoría co
límite de 4.000 euros por proxecto.
Rexerán así mesmo os límites establecidos na lexislación da Unión
Europea sobre axudas estatais ás pemes, axudas de mínimis e axudas
de mínimis ás empresas do sector de produción agrícola e sector
pesqueiro.

Vixencia
Ata o 30 de Xuño de 2009.

Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008) - Bases
reguladoras das axudas do Igape á internacionalización das empresas
galegas e convocatoria

Organismo
IGAPE

Identificación
ELABORACIÓN DE ESTUDOS E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
INTERNACIONAIS (IG.151)

Investimentos subvencionables
Serán subvencionables os traballos de consultaría realizados por
colaboradores externos que permitan determinar as circunstancias

competitivas para a actividade no exterior do Estado español, xa
sexa co obxecto do abastecemento de materias primas ou produtos
intermedios, a implantación empresarial ou para a comercialización
de produtos ou servizos.

Contía das axudas
No caso dos beneficiarios sexan empresas, os proxectos aprobados
contarán cunha subvención a fondo perdido do 50% dos gastos de
consultoría orzados polo beneficiario na súa solicitude, co límite de
6.000 € por proxecto.

Vixencia
Ata o 30 de Xuño de 2009.

Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008) -
Bases reguladoras das axudas do Igape á internacionalización das
empresas galegas e convocatoria.

Organismo
IGAPE

Identificación
INNOEMPRESA: DIAGNÓSTICOS TECNOLÓXICOS E PLANS DE
MELLORA TECNOLÓXICA (IG.130)

Investimentos subvencionables
Realización de diagnósticos tecnolóxicos e plans de mellora
tecnolóxica.

Contía das axudas
A subvención poderá chegar ata o 50% para os gastos.

Vixencia
Ata o 21 de Xullo de 2008.

Referencia lexislativa
Resolución do 11 de abril de 2008 (DOG Nº75 do 18/04/2008) -
2ª convocatoria 2008.

Organismo
IGAPE

Identificación
INNOEMPRESA: PROXECTOS DE DESEÑO DE NOVO PRODUTO
(IG-129)

Investimentos subvencionables
PEMES. Poderanse subvencionar:
a) Investimentos materiais e/ou inmateriais novos adquiridos en

propiedade, excluídos a adquisición e acondicionamento de
inmobles, gastos de mobiliario, medios de transporte e
equipamento de oficina (agás elementos informáticos).
A adquisición e adaptación de software considerarase
investimento. Subv. máx. 18.000 € .

b) Colaboracións externas: asistencia técnica, gastos externos de
consultoría, titorización e servizos directamente relacionados
coa execución do proxecto.
Non serán subvencionables os servizos prestados ás pemes que
constitúan unha actividade permanente ou periódica e que
estean relacionados cos gastos de funcionamento normais da
empresa.

Contía das axudas
A subvención poderá chegar ata o 45% dos investimentos
subvencionables, sen superar as limitacións especificadas, e ata o
50% para os restantes gastos. Os límites máximos de subvención aos
investimentos só serán aplicables se a axuda se concede coa
condición de que a contribución do beneficiario ao seu
financiamento sexa do 25%, como mínimo.

Vixencia
Ata o 21 de Xullo de 2008.
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Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2007 (DOG Nº96 do 21/05/2007) -
Bases reguladoras e convocatoria 2007.
Resolución do 11 de xaneiro de 2008 (DOG Nº12 do 17/01/2008) -
1ª convocatoria 2008.
Resolución do 11 de abril de 2008 (DOG Nº75 do 18/04/2008) -
2ª convocatoria 2008.

Organismo
IGAPE

Identificación
INNOEMPRESA: DIAGNÓSTICOS TECNOLÓXICOS E PLANS DE
MELLORA TECNOLÓXICA (IG-130)

Investimentos subvencionables
Os plans de mellora tecnolóxica deberán analizar en profundidade
todos ou algún dos seguintes puntos:
– carteira de produtos.
– procesos produtivos.
– organización e xestión
En todo caso, deberán conter un plan de acción priorizado e
planificado e a proposta de recursos financeiros necesarios para
abordar o proceso.
PEMES. Poderanse subvencionar:
a) Colaboracións externas: asistencia técnica, gastos externos de

consultoría, titorización e servizos directamente relacionados
coa execución do proxecto.

Nesta liña de axudas non se subvencionarán investimentos.
Non serán subvencionables os servizos prestados ás pemes que
constitúan unha actividade permanente ou periódica e que estean
relacionados cos gastos de funcionamento normais da empresa.

Contía das axudas
A subvención poderá chegar ata o 50% para os gastos.

Vixencia
Ata o 21 de Xullo de 2008.

Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2007 (DOG Nº96 do 21/05/2007) -
Bases reguladoras e convocatoria 2007
Resolución do 11 de xaneiro de 2008 (DOG Nº12 do 17/01/2008) -
1ª convocatoria 2008
Resolución do 11 de abril de 2008 (DOG Nº75 do 18/04/2008) -
2ª convocatoria 2008

Organismo
IGAPE

Identificación
INNOEMPRESA: IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DE PROXECTOS
DE I+D+I E DE SISTEMAS DE XESTIÓN (IG-132)

Investimentos subvencionables
PEMES. Poderanse subvencionar:
a) Colaboracións externas: asistencia técnica, gastos externos de

consultoría, titorización e servizos directamente relacionados
coa execución do proxecto.
Non serán subvencionables os servizos prestados ás pemes que
constitúan unha actividade permanente ou periódica e que

estean relacionados cos gastos de funcionamento normais da
empresa.

Contía das axudas
A subvención poderá chegar ata o o 50% para os gastos
subvencionables. Os límites máximos de subvención só serán
aplicables se a axuda se concede coa condición de que a
contribución do beneficiario ao seu financiamento sexa do 25%,
como mínimo.

Vixencia
Ata o 21 de Xullo de 2008.

Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2007 (DOG Nº96 do 21/05/2007) -
Bases reguladoras e convocatoria 2007
Resolución do 11 de xaneiro de 2008 (DOG Nº12 do 17/01/2008) -
1ª convocatoria 2008
Resolución do 11 de abril de 2008 (DOG Nº75 do 18/04/2008) -
2ª convocatoria 2008

Organismo
IGAPE

Identificación
INNOEMPRESA: IMPLANTACIÓN E CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS
DE XESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, CALIDADE E MEDIOAMBIENTE,
EXCELENCIA EMPRESARIAL E SEGURIDADE DA INFORMACIÓN
(IG-133)

Investimentos subvencionables
PEMES. Poderanse subvencionar:
a) Colaboracións externas: asistencia técnica, gastos externos de

consultoría, titorización e servizos directamente relacionados
coa execución do proxecto.

Nesta liña de axudas non se subvencionarán investimentos.
Non serán subvencionables os servizos prestados ás pemes que
constitúan unha actividade permanente ou periódica e que estean
relacionados cos gastos de funcionamento normais da empresa.

Contía das axudas
A subvención máxima para os custos de implantación e certificación
na norma ISO 14001 será de 5.000 €.
A subvención máxima para os custos de implantación e certificación
dos sistemas integrados segundo as normas ISO 14001 e ISO 9001
será de 8.000 €.
A subvención poderá chegar ata o 50% dos gastos subvencionables.
Os límites máximos de subvención só serán aplicables se a axuda se
concede coa condición de que a contribución do beneficiario ao seu
financiamento sexa do 25%, como mínimo.

Vixencia
Ata o 21 de Xullo de 2008.

Referencia lexislativa
IDEM ANTERIOR

Máis información en
www.igape.es
Complexo Administrativo San Lázaro, s/n
15703 Santiago de Compostela
Tlf: 902300903 Fax: 981 558844
E-mail: informa@igape.es
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Feira
SIDIM-Montreal International Interior Design Show.
20 Edición."

Lugar
Main Hall of Place Bonaventure
MONTRÉAL

Produtos
Mobles, Arquitectura e Deseño de Interiores.

Data
22-24/05/2008

Máis información en:
Telefono: (514) 284-3636
Fax: (514) 284-3649
E-mail: info@sidim.com
Web: www.sidim.com"

Feira
XYLEXPO
Lugar
Milán
ITALIA
Produtos
Tecnoloxía da Madeira.
Data
27-31/05/2008
Máis información en:
Telefono: +39 02-89210200
Fax: +39 02-8259009
E-mail info@xylexpo.com
www.xylexpo.com"

Feira
MEBLE
Lugar
Poznan
POLONIA
Produtos
Mobles de todos os estilos, Accesorios de Decoración e Deseño de
Interiores.
Data
28-31/05/2008
Máis información en:
Teléfono: +48 61 869 20 00
Fax: +48 61 869 29 55
E-mail: meble@mtp.pl
Web: www.meble.mtp.pl"

Feira
EXPOCASA
Lugar
"EXPOSALÃO - Centro de Exposições, S.A.
Batalha
PORTUGAL
Produtos
Mobiliario, Artículos de Decoración e Iluminación.
Data
24/05 al 01/06/2008
Máis información en:
Teléfono: 244 769 480
Fax: 244 767 489
Mail: info@exposalao.pt
www.exposalao.pt //"

Feira
100% DESIGN - ROTTERDAM

Lugar
Van Nelle Ontwerpfabriek
Van Nelleweg 1
3044 BC Rotterdam
HOLANDA

Produtos
Feira de Deseño de Interiores.

Data
05-07/06/2008

Máis información en:
Teléfono: +31 (0)10 – 2400317
Fax: +31 (0)10 – 2400053
E-mail: m.heuvels@100procentdesign.nl
Web: www.100procentdesign.nl"

Feira
KWF - TAGUNG

Lugar
Schmallenberg
ALEMANIA

Produtos
Feira Forestal e de Maquinaria para a Madeira. Foros de
Discusión.Congreso científico. Excursións Técnicas. Etc

Data
05-07/06/2008

Máis información en:
Teléfono: 0049 (0) 6078/785-30
E-mail: tagung@kwf-online.de
Web: www.kwf-tagung.org."

Feira
ZOW - MADRID

Lugar
IFEMA
MADRID

Produtos
Salón de Compoñentes, Semielaborados e Accesorios da Industria do
Moble.

Data
10-13/06/2008

Feiras paralelas
Z-MAC: Salón de Maquinaria para a Industria do Moble e a Madeira.
www.z-mac.es
Teléfono: 902 364 149

Máis información en:
Teléfono: +34 902 364149
Fax: +34 972 355314
E-mail: madrid@zow.info
www.zow.es"

Feira
FOREXPO

Lugar
FOREXPO GIE
6, parvis des Chartrons
33075 BORDEAUX CEDEX
FRANCIA

Feiras 08
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Produtos
Feira Europea de Silvicultura e da Explotación Forestal.

Data
11-13/06/2008

Máis información en:
Tfno : +33 (0)5 57 85 40 18
Fax (0)5 56 81 78 98
e-mail: info@forexpo.fr
www.forexpo.fr

Feira
MADEREXPO

Lugar
Parque de Exposiciones del LATU
Montevideo
URUGUAY

Produtos
Últimas tecnoloxía para o desenvolvemento, explotación forestal e a
súa industrialización.

Data
11-15/06/2008

Máis información en:
Persona de Contacto: D.José Luis Osorio
Teléf: (598-2) 6285407/6284619
E-mail: administracion@maderexpo.com
www.maderexpo.com"

Feira
WOODWORKING / TEKHNODREV- Woodworking Industry Exhibition.
"""PERMSKAYA YARMARKA"" Exhibition Center

Lugar
Perm
RUSSIA

Produtos
Tecnoloxía, maquinaria, equipamento e ferramentas para a industria
da madeira e do moble.

Data
17-20/06/2008

Máis información en:
Ms.Olga Gorbunkova
Tel./fax: 007 812 320 96 84, 007 812 320 96 94
E-mail: woodsales@restec.ru
Web: www.restec.ru"

Feira
EXPOHOGAR Barcelona

Lugar
Recinto Montjuïc
Ubicación
Recinto de Gran Vía, Pabellón 3
BARCELONA

Produtos
Mesa e cociña. Iluminación. Interiorismo e Decoración. Decoración
floral, terraza e xardín. Artesanía, etc.

Data
29/06 al 02/07/2008

Máis información en:
Teléfono: 902 233 200
Web: www.expohogar.com

Feira
INTERWOOD TAIPEI

Lugar
TAIPEI - TAIWAN

Produtos
Feira de Maquinaria para a Madeira e os Mobles en xeral.

Data
04-07/07/2008
Máis información en:
"E-mail: interwood@taitra.org.tw
Web: www.interwoodtaipei.com.tw"

Feira
FURNITEX

Lugar
Melbourne Exhibition Centre, Southbank
Melbourne
AUSTRALIA

Produtos
Feira de Mobles, Decoración e Deseño

Data
17-20/07/2008

Feiras paralelas
Os días 17 e 18, impartiranse diversos seminarios sobre: o Deseño,
Cores, Estilos, Accesorios, etc.

Máis información en:
Tel 03 9654 7773
Fax 03 9654 5596
Email furnitex@aec.net.au
Web www.furnitex.com.au"

Feira
IWF

Lugar
Georgina World Congress
ATLANTA-GEORGIA
USA

Produtos
Feira Internacional de Maquinaria para a Industria da Madeira e do
Moble.

Data
20-23/08/2008

Máis información en:
Teléfono: 404-693-8333
Fax: 404-693-8350
E-mail: iwf@iwfatlanta.com
Web: www.iwfatlanta.com


