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Galicia 
da valor 
á madeira
O Cluster da Madeira é unha agrupación empresarial 
que abrangue un extenso número de empresas 
pertencentes á cadea da madeira de Galicia e o seu 
obxectivo é, a través da cooperación, lograr a maior 
competitividade e fortaleza no sector da madeira. 
Este sector ten unha facturación anual de máis 
de 2.400 millóns de euros, ademais, dalle emprego 
directo a máis de 26.000 persoas, xerando un 
emprego indirecto de 50.000 persoas.
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encontros
con empresas do Clúster da Madeira de Galicia

Próximo encontro | Joaquín Trigo Portela
O encontro co director executivo de Fomento do Traballo Nacional e profesor de Economía da Universidade de 

Barcelona, será o próximo 5 de decembro no Pazo de Adrán, no concello de Teo, ás 14:00 horas.

“O éxito da nosa planta basease na 
aplicación do sistema Lean Manufacturing”

Pierre Ianni, director do Centro de PSA Peugeot Citroën en Vigo, nos encontros do CMA

No segundo “Encontro”, Ianni comentou a súa 
visión da cooperación sectorial, especialmente 
desde o punto de vista da mellora dos procesos do 

sistema produtivo. A aplicación do sistema Lean, no 
que a planta viguesa basea boa parte do seu éxito, é 
a receita que Ianni recomenda.

José Luis Baz | Xerente do Grupo BYP Cociñas

“Foi un encontro moi positivo e enriquecedor, porque 
Ianni nos despexou o que é unha gran empresa e aí re-
flectimos a nosa. Esto concédenos moitas posibilidades 
e vemos que estamos moi detrás con respecto a eles. 
Para que o noso sector resulte máis competitivo, cóm-
pre máis colaboración, máis confianza á hora de sentir-
nos parte do sistema económico e, desde logo, apostar 

máis polas nosas propias capacidades”.

Rafael Pérez | Director Xerente de Pérez Leirós

“Coñecer e ver empresas referentes como Citroën, pro-
duce un efecto dinamizador e de sinerxia, sobre todo, 
desde o punto de vista de escoitar para aprender, pois 
creo que é importante. De feito, o Cluster da Madeira 
de Galicia está actuando como plataforma de inquie-
tude e como grupo de presión fronte á administración, 
pero tamén como elemento de correa de transmisión de 

todas aquelas mellores prácticas de cada empresa”.

Pierre Ianni, durante o almorzo celebrado con membros do CMA

“O CMA tamén actúa como transmisor das 
melloras prácticas de cada empresa”

“Para ser máis competitivos nos fai falta 
mellorar a nosa colaboración e confianza”
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Pierre Ianni explicou a aplicación 
do método Lean Manufacturing 
no sector de automoción de Gali-
cia. Ianni recoñeceu que o grupo 
xaponés Toyota constituíuse como 
máximo referente na industria 
mundial do automóbil grazas, en 
boa medida, por conseguir aplicar 
con éxito este sistema de fabrica-
ción. Ianni confesouse como un 
convencido do Lean Manufactu-
ring. “Ninguén discute que é a ma-
neira máis eficiente de realizar os 
procesos”, asegurou Ianni.
Segundo Ianni, o Lean “non é só 
cousa de xaponeses”, senón que 
é un método perfectamente apli-
cable á cultura galega. Durante 
o encontro puxo exemplos de 
empresas da industria de compo-
ñentes do automóbil que levan 
anos aplicando este sistema con 
éxito en Galicia. PSA tamén des-
envolveu o seu propio sistema de 
fabricación baseado no Lean que 
se aplica en todas as plantas do 
Grupo, en particular na de Vigo. 

Durante o almorzo, Ianni comen-
tou animadamente ata o máis 
mínimo detalle da súa particular 
forma de aplicar o Lean na súa 
empresa. Baixo o lema “sobre o 
terreo”, o director do centro de 
PSA en Vigo explicou que ten 
como disciplina pasar máis tem-
po na fábrica que no despacho. 
Como anécdota comentou que o 
seu obxectivo é camiñar 10.000 

pasos ao día na planta de produ-
ción. Para medilos, Ianni se serve 
dun podómetro.
No que se refire a cooperación 
sectorial, Ianni explicou que é o 
responsable da instancia Lean do 
Cluster de automoción  de Gali-
cia, CEAGA. Desde novembro 
do pasado ano, CEAGA puxo en 
marcha un sistema de produción 
común para as empresas do sector. 
O obxectivo é que o maior núme-
ro de empresas se adhiran. Ianni 
explicou que as vantaxes do Lean 
se notan nos procesos internos de 
cada empresa, pero ademais me-
lloran os movementos loxísticos 
de toda a cadea de valor da indus-
tria.
Ianni atendeu atentamente ás nu-
merosas preguntas dos asistentes e, 
ante o interese suscitado, realizou 
unha invitación ás empresas da 
madeira a visitar a planta de PSA 
en Vigo para intercambiar opi-
nións “in situ” sobre a aplicación 
do Lean Manufacturing.

Uns corenta membros 
do CMA déronse cita no 
encontro con Pierre Ianni
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O pasado 23 de outubro o Cluster da Madeira de Galicia 
celebrou por quinto ano consecutivo as Xornadas 
Internacionais de Deseño e Arquitectura. Acompañounos 
no acto de inauguración o Conselleiro de Innovación e 
Industria, D. Fernando X. Blanco Álvarez, que nos brindou 
o apoio do seu Departamento para continuar impulsando 
iniciativas coma esta, tan necesarias para a mellora da 
competitividade das empresas.

Este ano as Xornadas levaron por título “O Deseño na 
Empresa: 360 graos”, e contamos coa participación de 
expertos internacionais de recoñecido prestixio no mundo 
do deseño e a arquitectura. Ademais, estiveron presentes 
dúas empresas do CMA: Santos e Galopín Parques, que nos 
expuxeron a súa visión do deseño e a importancia da súa 
incorporación aos seus produtos, como parte estratéxica 
para a diferenciación das súas compañías.

Contamos coa colaboración de Xènia Viladàs, que 
moderou as Xornadas e animou o debate entre todos 
os presentes.

V Xornadas Internacionais de deseño e Arquitectura do CMA

Manuel Lecuona (Profesor do 
Instituto de Deseño e Fabricación, 
Universidade Politécnica de Valencia) 
“A Xestión do Deseño na Empresa”

Esther García (Responsable de 
Produto de Santos Cocina e Baño)
“A Función do Deseño na Empresa 
Santos Cocina e Baño”

José Manuel Iglesias
(Director de Galopín Parques)
“A Función do Deseño na Empresa 
Galopín Parques”

De esquerda a dereita: D. José Blanco, Presidente CMA. D. Fernando X. Blanco, Conselleiro de Innovación e Industria. D. Jesús Rodríguez, Vicepresidente CMA.

Carlos Laorden (Consejero delegado 
da empresa consultora AC&G)
“Experiencias na Introdución do 
Deseño nas Pequenas Empresas”
 

Gérard Laizé (Director Xeral de VIA, 
Association pour la Valorisation de 
l’Innovation dans´l’Ameublement) 
“A últimas tendencias do deseño en 
madeira no mundo”

Eduardo Del Fraile (Deseñador Gráfico 
de Identidade Corporativa). 
“A imaxe da empresa e o seu impacto 
no mercado”

Ricard Ferrer (Deseñador de Produto 
e Mobiliario) “A calidade na relación 
Empresa-Deseñador”

Pedro Feduchi (Arquitecto) 
“O Deseño de Oficina e o seu 
impacto na Empresa”
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PAnEL dE PonEnCIAS

En canto a receptividade das Xornadas, vemos como 
pouco a pouco se van consolidando como un punto de 
encontro entre profesionais do sector e do mundo da 
arquitectura e o deseño. Os empresarios buscan cada vez 
mais novos conceptos e novas tendencias que lle axuden 
a diferenciarse dos seus competidores, desempeñando a 
función “deseño” un papel fundamental.

A receptividade dos relatores á hora de participar nestas 
Xornadas Internacionais de Deseño e Arquitectura é cada 
vez maior. Isto evidencia a percepción que dende o exte-
rior se ten destas Xornadas. 

As claves do éxito das Xornadas de Arquitectura e Deseño 
do CMA son a aposta decidida e constante por parte da 
Dirección do CMA polo fomento deste tipo de iniciativas, e 
o nivel profesional dos relatores finalmente seleccionados.

4    Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia
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Nesta primeira Edición do proxecto as empresas par-
ticipantes decidiron abordar dúas temáticas de inte-
rese: Dirección Estratéxica para Directivos e Dirección 
Estratéxica de Persoas.

A estrutura do programa repartiuse en dous bloques temá-
ticos de 40 horas lectivas cada un, repartidos en Módulos 
de 8 horas, en horario de 9:00 a 14:30 e 16:00 a 18:30. 

MÓDULOS 

BLOQUE I: DIRECCIÓN ESTRATÉXICA 

Entorno económico e xeopolítico 

Estratexia e dirección de empresas 

Marketing estratéxico 

BLOQUE II: DIRECCIÓN ESTRATÉXICA DE PERSOAS 

Dirección e desenvolvemento de persoas 

Liderado 

Comunicación e negociación 

Toma de decisións 

Xestión do cambio 

O responsable de impartir a formación foi a Escola de 
Negocios Caixanova.

Participación

Participaron activamente nesta iniciativa formativa un 
total de 12 empresas, o que representa o 20% dos nosos 
asociados.

Por número de asistentes, matriculáronse 14 persoas todas 
elas desempeñando cargos de Xerencia ou Dirección.

Na seguinte gráfica vemos a configuración de empresas 
que finalmente participaron na formación:

GRUPO BYP COCINAS, S.L.
LAMINADOS VILLAPOL, S.A.

MARTÍNEZ OTERO, S.L.
NEIRA Y SEOANE, S.L.
FINSA
F.C.M., S.L. LAS CINCO JOTAS
MOBLEGAL, S.L. 
CMA
MADERAS PETEIRO, S.L.
BIFORIS ACCESORIOS EN MADERA, S.L.

PÉREZ LEIRÓS, S.A.
LUIS SIERRA CARRAL, S.L.

INDUSTRIAS CÁNDIDO HERMIDA, S.L.

1 1
1

1

1

1

3
1

1

1

1
1

1

Grao de satisfacción co Programa

Segundo se desprende dos cuestionarios de satisfacción 
recollidos ao remate de cada módulo formativo, en liñas 
xerais podemos sinalar que o Programa de Formación de 
Directivos cumpriu as expectativas das empresas parti-
cipantes.

novo lanzamento Proxecto FoRdIR

Nestes momentos estamos en proceso de deseño de 
contidos formativos para o novo Proxecto de Formación 
de Directivos (FORDIR II). As empresas do CMA que estean 
interesadas en participar deberán enviarnos as súas pro-
postas de formación para poder deseñar un programa de 
formación enfocado directamente a satisfacer as necesi-
dades formativas dos nosos asociados.

Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia    5

Balance I Edición do Proxecto FoRdIR
No marco do Plan Operativo da Madeira (POMA), dentro da área de Management e RRHH, desenvolveuse o 
Proxecto FORDIR de Formación de Directivos
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O Conselleiro sinalou que tanto o clúster como o conxunto 
do sector “están no bo camiño” e desenvolvendo as liñas de 
actuación precisas para superar a actual situación de crise 
económica e mesmo saír reforzados desta conxuntura.

Pola súa parte, o Presidente do CMA, D. José Blanco, 
sinalou que o POMA é un proxecto que nace dende o sec-
tor, para aportar solucións a problemas do sector e que 
está sendo executado polo propio sector. Na opinión do 
Presidente, o Plan Operativo da Madeira é a mellor resposta 
que dende o CMA se pode dar ás empresas tendo en conta 
o contexto económico actual, e destacou a necesidade de 
compromiso e implicación por parte das empresas do CMA.

Posteriormente, a Xerente 
do CMA, Dna. Belén Varela 
fixo un repaso de todos os 
proxectos que se enmarcan 
no POMA, explicando cal era 
o seu estado de execución 
real e o índice de participa-
ción en cada un deles. Neste 
senso, sinalar que o 65% 
das empresas asociadas ao 
CMA participan activamente 
nalgún proxecto do POMA.

No encontro estiveron presentes un nutrido grupo de 
empresarios do sector da madeira, entre os que se ato-
paban os máximos responsables das empresas Muebles 
Castiñeira e Moblegal, fabricantes de mobles de fogar e 
cociña, respectivamente, que expuxeron as súas expe-
riencias no desenvolvemento de dous proxectos da área 
de Excelencia Operativa, encamiñados a acadar a mellora 
competitiva das súas empresas.

D. Jesús Castiñeira, de 
Muebles Castiñeira comen-
tou a súa experiencia no 
proxecto Benchwood, un 
proxecto que mediante o 
emprego das ferramentas 
de Benchmarking permitirá 
identificar áreas con poten-
cial de mellora, como base 
dun Programa de Mellora 
Continua orientado cara á 
Cooperación.

Por outra parte, D. Jesús Rodríguez, de Moblegal, pre-
sentou as vantaxes da súa participación no proxecto de 
Xestión Lean, o cal persegue a mellora dos procesos pro-
dutivos mediante a implantación deste sistema de xestión. 
A maiores, fixo unha reflexión sobre a importancia que 
ten para a supervivencia das empresas o deseño dun Plan 
Estratéxico que permita definir claramente as liñas estra-
téxicas de acción.

Encontro Institucional co Conselleiro de Industria
O pasado 12 de novembro o Cluster da Madeira de Galicia invitaba ao Conselleiro de Innovación e Industria, 
D. Fernando X. Blanco e ao Director Xeral de I+D+i, D. Salustiano Mato para darlles a coñecer de primeira 
man os primeiros resultados tanxibles do Plan Operativo da Madeira (POMA)
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encontros
con empresas do Clúster da Madeira de Galicia

Vindeiros encontros 
A iniciativa ENCONTROS continuará ao longo do ano 2009 con novos invitados 

que compartan a súa experiencia connosco e aporten unha visión de futuro do noso sector. 

“Canto máis longa sexa unha xornada de 
traballo, maior será o nivel de emprego”

O profesor de Fundamentos de Análise Económica Joaquín Trigo, protagonista no terceiro “Encontros” 

Joaquín Trigo non se amosou optimista acerca do 
final da crise en “Encontros”. Indicou que históri-
camente se comproba que “cando a economía vai 

ben en Europa, en España vai mellor; pero cando as 
cousas van mal, no noso país van aínda peor”. Saír 
da crise lle custará máis á UE que a EEUU.  

Fernando Seijoso | Xefe de Área de Industrias Cándido Hermida

O encontro con Joaquín Trigo foi moi enriquecedor 
xa que nos atopamos cunha persoa cun convence-
mento pleno na súa argumentación e cunha forma 
amena de comunicalo que captou a atención das 
persoas que estabamos reunidas desde o principio ao 
final da súa exposición. Desde o meu punto de vis-
ta realizou unha exposición moi ben documentada, 
realizando unha explicación clara da situación actual 

da economía e das previsións que se poden esperar 
desde as empresas para os próximos anos no contexto 
económico mundial. Neste contexto de onde estamos, 
a onde imos e por que estamos aquí creo que temos 
que reflexionar sobre a necesidade de potenciar esta-
mentos como o CMA, que canalice esforzos disper-
sos das empresas e que mediante instrumentos como 
o POMA axude á mellora continua do noso sector.  

Joaquín Trigo, durante o encontro mantido cos membros do CMA

“Joaquín Trigo aportounos unha visión moi enriquecedora do 
que cabe esperar desde as empresas nos vindeiros anos”
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Joaquín Trigo explicou que esta-
mos ante unha crise nova, distinta 
ás anteriores. “Só hai que pensar 
no papel que teñen na actualida-
de países como China ou India en 
comparación co que tiñan hai 15 
anos, cando sufrimos a última crise 
económica”. 
De todas as maneiras, segundo Tri-
go, todas as crises teñen a mesma 
orixe: “isto pasa por ter uns tipos 
de interese tan baixos durante tanto 
tempo. A tentación de endebedar-
se, de vivir por encima das túas 
posibilidades é moi grande. Com-
próbase que o nivel de endebeda-
mento das familias e das empresas 
é enorme en todas as economías 
occidentais. En España, se suma-
mos as familias, as empresas e o 
sector público, atopámonos con 
que a débeda total triplica o noso 
Produto Interior Bruto”.
Para analizar a conxuntura actual, 
Trigo realizou un intenso repaso 
á recente historia económica de 
España, onde destacou o papel do 

euro e a inmigración como facto-
res positivos que explican o cre-
cemento da economía na última 
década. 
Respecto das previsións para o 
final desta crise, Trigo non se 
mostrou demasiado optimista. 
“Historicamente compróbase 
que cando a economía vai ben en 
Europa, a economía española vai 
mellor, pero, cando as cousas van 

mal, no noso país van aínda peor. 
Especialmente crítico é o tema do 
emprego. En épocas de bonanza 
creamos máis emprego que no 
resto de Europa, pero en épocas 
de crises, destruímos moitos máis 
postos de traballo”. Por este mo-
tivo, cre que a crise en España 
será peor que no resto da Unión 
Europea, “e a Europa vaille a cus-
tar máis que a Estados Unidos”, 
vaticinou Trigo. 
En canto ás medidas que se deben 
tomar, Trigo defendeu a austerida-
de “o diñeiro mellor ganado é o non 
gastado, o traballo duro, a eficien-
cia e a produtividade e non malgas-
tar nin un segundo en queixas ou 
xustificacións”. Respecto do em-
prego, quixo deixar claro que me-
didas como a redución de xornada 
son contraproducentes. “O reparto 
non xera máis emprego. Iso é arit-
mética, non economía. O emprego 
crea emprego. Canto maior sexa a 
xornada, paradoxicamente, maior 
será o nivel de emprego”.

Trigo realizou unha encendi-
da defensa da austeridade, 
o traballo duro, a eficiencia 
e a produtividade
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Encontro Institucional co Conselleiro de Economía
O pasado día 12 de decembro, o Conselleiro de Economía e Facenda, D. José Ramón Fernández Antonio,  
mantivo un encontro con distintos representantes da Xunta Diretiva do Cluster da Madeira de Galicia, 
xunto co seu Presidente, na empresa asociada Maderas Iglesias, para coñecer de primeira man a situación 
económica do sector.

No encontro, os empresarios da madeira expuxeron ao 
Conselleiro unha proposta de medidas para facer fronte  
á situación de crise á que se enfronta a industria.

A mellora do acceso ás fontes de financiamento ban-
cario e a posibilidade de implantar medidas adoptadas 
noutros sectores para evitar a solicitude de Expedientes 
de Regulación de Emprego foron as principais demandas.

Ademais, solicitaron a axilización de expedientes e proxectos 
presentados polas empresas ao Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE), como unha medida a corto prazo.

O sector da madeira non é alleo á desaceleración económi-
ca actual, proba diso é o descenso da demanda de produtos 
de madeira, que no caso de empresas de segunda transfor-
mación pode alcanzar ata un 60% a nivel nacional.

As empresas están sufrindo a crise das entidades financei-
ras e a relación directa con empresas do sector da constru-
ción agrava a situación.

Maderas Iglesias

Maderas Iglesias distribúese en tres fábricas situadas en 
Vigo, Mos e Porriño e conta con instalacións propias no 
Porto de Vigo. Estas unidades produtivas ocupan unha 
extensión de medio millón de metros cadrados e dan 
emprego a 650 persoas.

A empresa abastécese anualmente con 250.000 m3 de 
materia prima procedente de Europa do Este, Norte 
América, Brasil e África. A capacidade actual de produción 
supera os 2 millóns de m2 de pavimento macizo e 12 millóns 
de m2 de tarima flotante ao ano. 
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ESPRo: Especialización Profesional

O obxectivo deste proxecto é facilitar a incorporación de 
perfís profesionais demandados polas empresas do CMA.

Neste momento xa están traballando en cinco empresas 
asociadas cinco enxeñeiros/as previamente seleccionados 
polas empresas, despois de ter superado todo o proceso 
de selección.

Debido ao éxito acadado e á demanda deste tipo de ini-
ciativas, estamos deseñando xa o lanzamento da nova 
edición do proxecto ESPRO.

PRUMA: Políticas de RRHH

Con este proxecto perséguese o establecemento dun 
Referencial de Políticas de RRHH que as empresas do sec-
tor da madeira interesadas deberían cumprir co obxectivo 
de lograr a motivación do persoal e reter aos talentos para 
o desenvolvemento do proxecto empresarial.

Ata o de agora logrouse a configuración final das empre-
sas promotoras desta iniciativa e a selección do provedor. 
Está cerrada a primeira reunión de inicio do proxecto para 
principios de xaneiro.

FoRdIR: Formación de directivos

Rematou a primeira edición do FORDIR cuns resultados 
razoablemente positivos. Neste momento atopámonos 
realizando o deseño de contidos formativos, conxunta-
mente coas empresas que mostran sensibilidade e predis-
posición hacia este tipo de accións.

EMET: Estudio de Mellora da Embalaxe e Transporte no sector 
da Madeira

Este proxecto atópase na fase final, neste momento 
estanse realizando os ensaios de prototipos finais e análise 
de resultados.

LEAn: Produción Axustada e Flexible

As empresas participantes neste proxecto están traballan-
do directamente co provedor para implementar as mello-
ras que lles son propostas para optimizar os seus procesos 
produtivos.

FoRESTEC: Spin-off de empresa de xestión forestal

Ata o de agora constituíse una comisión interna, conxun-
tamente coa Escola de Negocios Caixanova, para o aná-
lise do Plan de Viabilidade da futura empresa de xestión 
forestal.

Proxectos PoMA. Estado de avance
A continuación faise un breve resumo da situación actual na que se atopan os proxectos que o Cluster da 
Madeira de Galicia ten en marcha, no marco do Plan Operativo da Madeira.

AREA: MAnAGEMEnT E RRHH

AREA: EXCELEnCIA oPERATIVA
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BEnCHWood: Benchmarking operativo

As empresas participantes neste proxecto están levando 
a cabo a medición dos indicadores propostos no marco 
do proxecto e cargando os resultados nunha aplicación 
deseñada ao efecto. Ademais, as empresas están recibin-
do formación específica para dar soporte ao proceso de 
toma de datos.

PRM: Marketing orientado a prescriptores

Recentemente fixéronse as contratacións para a ela-
boración dos contidos necesarios para dotar de infor-
mación ao sistema. Concretamente contratáron-
se LF-1. INFORMACIÓN TÉCNICA AVANZADA, LF-2. 
APLICACIÓNS E FUNCIONALIDADES, LF-3. MANTEMENTO 
E TRATAMENTO DA MADEIRA, LF-4. MANUAIS DE 
INSTALACIÓN E CONSERVACIÓN, LF-5. MADEIRA E 

EFICIENCIA ENERXÉTICA. SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, 
LF-7. ARQUITECTURA E MADEIRA. OBRAS SINGULARES, 
LF-8. ENXEÑERIA E ESTRUCTURAS SINGULARES. 

GALIWood: Plataforma de Internacionalización

Ata o de agora mantivéronse diversas reunións de traballo 
para determinar as posibles liñas de actuación a desen-
volver. Tamén recompilouse información para facer un 
primeiro diagnóstico da situación actual das empresas 
participantes no eido da internacionalización. 

ECoMAdEIRA: Ecodeseño e Ciclo de Vida

Polo de agora tivo lugar unha reunión de coordinación 
entre as empresas participantes, o CMA, o CIS- Madeira, 
a Universidade de Santiago e a Universidade de Barcelona 
para fixar un calendario de actuacións e as responsabilida-
des de cada un dos membros do proxecto. Tamén se lles 
enviou un documento onde se detalla a información que 
será necesaria recompilar para o comezo do estudio.

SILVAdoMUS: Vivenda Modular Ecoeficiente

Como resultado deste proxecto estase a construír unha 
vivenda de madeira que cumpra os criterios de ecoeficien-
cia recollidos no CTE. A posteriori, iniciarase o proceso de 
documentación dos sistemas constructivos empregados, 
e dos resultados dos ensaios levados a cabo nos distintos 
elementos de madeira.

InnoCoP: Innovación Cooperativa

Polo momento configurouse o grupo de empresas promo-
toras desta iniciativa. Está prevista unha reunión de traba-
llo para concertar un calendario de execución e asignar os 
roles de cada un dos membros do proxecto.

AREA: MARKETInG E InTERnACIonALIZACIón

AREA: InnoVACIón, TECnoLoXÍA E dESEÑo
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Empresas participantes nos proxectos
O 65% das empresas asociadas ao CMA participan activamente nalgún proxecto do POMA.

Grao de execución dos proxectos

MAnAGEMEnT E RRHH
Proxecto Participantes Empresas

ESPRO 5 Camuyde, Corral y Couto, Moblegal, Pérez Leirós, Las Cinco Jotas.

PRUMA 6 Finsa, Industrias Losán, Laminados Villapol, Moblegal, Pérez Leirós, Pumade.

FORDIR 12 Finsa, Grupo BYP Cocinas, Martínez Otero, Industrias Cándido Hermida, Laminados Villapol, Luis Serrería Carral, Maderas Peteiro, Moblegal, 
  Neira Seoane, Pérez Leirós, Biforis, Las Cinco Jotas.

EXCELEnCIA oPERATIVA (Eo)
Proxecto Participantes Empresas

EMET 5 Carballo Cociñas, Moblegal, Muebles Hermida, Pérez Leirós, Pumade.

LEAN 5 Industrias Cándido Hermida, Moblegal, Muebles Castiñeira, Pérez Leirós, Vidrionorte.

FORESTEC 4 Finsa, Ence, Laminados Villapol, Maderas Hombreiro Pérez.

BENCH WOOD 8 Bomob del Atlántico, Distecar, Laminados Villapol, Luis Sierra Carral, Moblegal, Molduras del Noroeste, Muebles Castiñeira, Núñez Ebanistas.

InTERnACIonALIZACIón E MÁRKETInG (IM)
Proxecto Participantes Empresas

PRM 11 Corral y Couto, Finsa, Galiperfil, Grupo BYP Cocinas, Industrias Losán, Laminados Villapol, Maderas Peteiro, Moblegal, Molduras del Noroeste, 
  Pérez Leirós, Pumade.

MADERA VIVA 13 Bomob del Atlántico, Cosman Fábrica de Muebles, Finsa, Martínez Otero, Industrias Losán, Lareira Eurococinas, Maderas Peteiro, Mobelgall, 
  Molduras del Noroeste, Pumade, Biforis, Vidrio Norte, Las Cinco Jotas.

GALIWOOD 14 Bomob del Atlántico, Carballo Cocinas, Cosman Fábrica de Muebles, Finsa, Gaiperfil, Brupo BYP Cocinas, Indeport, Industrias Cándido Hermida, 
  Industrias Losán, Molduras del Noroeste, Pérez Leirós, Pumade, Vidrionorte.

InnoVACIón, TECnoLoXÍA E dESEÑo (ITd)
Proxecto Participantes Empresas

ECOMADEIRA 5 Bomob del Atlántico, Muebles Hermida, Stilinea Cocinas, Galopín Parques, Las Cinco Jotas

SYLVADOMUS 21 Camuyde, Caramés Seoane, Carballo Cocinas, Cosman Fábrica de Muebles, Finsa, Galiperfil, Iglesias Neiro, Industrias Losán, Laminados Villapol, 
  Lareira Eurococinas, Maderas Ombreiro Pérez, Maderas Peteiro, Moblegal, Moldiras del Noroeste, Núñez Ebanistas, Pérez Leirós, Pumade, 
  Vidrionorte, Lareira Casas de Madeira, Las Cinco Jotas, Carlos Piñero Mobles.

INNOCOP 4 Lareira Eurococinas, Molduras del Noroeste, Núñez Ebanistas, Stilinea Cocinas

ESPRo

PRUMA

FoRdIR

EMET

LEAn

FoRESTEC

BEnCH Wood

PRM

MAdERA VIVA

GALIWood

ECoMAdEIRA

SYLVAdoMUS

InnoCoP

FASE 1. dESEÑo FASE 2. dESEnVoLVEMEMTo FASE 3. IMPLAnTACIón FASE 4. FInALIZAdo
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En CARAMÉS dedicámonos ao cálculo, fabricación e mon-
taxe de ESTRUTURA DE MADEIRA LAMINADA dende 1985, 
sendo a primeira empresa española en fabricar este tipo 
de estruturas. 

Na nosa constante aposta por este produto, construímos 
unha nova fábrica cunha superficie de 8.000 m2 sobre 
unha parcela de 45.000 m2, na que dispoñemos das máis 
modernas instalacións.

As nosas accións céntranse no desenvolvemento técnico 
de proxectos completos, dando apoio a prescriptores e 
construtoras. O campo de aplicación das nosas estruturas 
vai dende cubertas de edificios, rehabilitación, pasarelas 
peonís e pontes, naves industriais e elementos singulares.

A madeira laminada CARAMÉS está constituída por láminas 
de madeira de sección e longos variados, ensamblados por 
entalladura múltiple en sentido lonxitudinal e encoladas 
polas súas caras. As súas características foron minucio-
samente estudadas e ensaiadas para obter elementos 
estruturais de grandes dimensións, tanto de xeometría 
recta como curva, con todas as garantías de seguridade 
e estabilidade, todo iso coa máxima rapidez e control de 
calidade do produto.

Na nosa empresa dispoñemos da mellor ferramenta que 
pode ter unha industria, persoal altamente capacitado, 
entregado e amante do seu traballo. Grazas a iso atopá-
monos sempre en constante desenvolvemento e mellora 
do produto. 

RInCón do ASoCIAdo
CARAMÉS SEOANE

Boleti�n CMA 2-08.indd   12 18/12/08   12:49



Boletín Informativo do Cluster da Madeira de Galicia    13

Isto levounos a poñer no mercado e a disposición de 
almacenistas e talleres de carpintaría un produto de gran 
versatilidade, tecnicamente perfecto e a prezos moi com-
petitivos, como é a MADEIRA laminada ESTANDAR.

Ofrecemos unha resposta acorde ás necesidades e 
esixencias construtivas actuais ao achegar un material 
lixeiro, homoxéneo, estable e extraordinariamente resis-
tente á acción do lume. Ademais garantimos en todos os 
nosos produtos unha gran rapidez de fabricación e mon-
taxe, así como un acabado estético imposible de superar 
por outros materiais.

En CARAMÉS temos sempre presente todas as fases do 
proceso de realización dos proxectos, prestando tanto 
asesoramento técnico na redacción de proxectos, como 
unha perfecta posta en obra da estrutura.

Contacto

CARAMÉS
Lugar de Muruxeses s/n. Rodeiro.  
15386 Oza dos Rios (A Coruña)
Teléfono: 902 200 380 / Fax: 981 786 554
www.carames.com
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Axudas e subvencións
organismo
Inst. de Comercio Exterior (ICEX)
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Identificación
Acordo de cooperación ICEX-CDE.

Beneficiarios
Empresas.

Accións subvencionables
Serán subvencionables:
– Fase de pre-investimento: definición do proxecto; estudos  

de viabilidade; estudos de mercado; procura de tecnoloxía;  
procura de socios; enxeñería financeira; asistencia xurídica;  
axuda pre-produción.

– Fase de posta en marcha: asistencia na posta en marcha; 
asistencia técnica; formación do persoal local; diagnósticos; 
asistencia á xestión; asistencia á comercialización; asistencia 
técnica específica.

Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido.

Contía das axudas 
Axuda máxima : 20,00 % ou 150.000,00 €.
A contía máxima reflectida é por proxecto e ano. 
A porcentaxe máxima indicada corresponde ao activo total ou a 
facturación anual da empresa no país de destino (África, Caribe y 
Pacífico, (país ACP)).
O CDE e o ICEX contribúen conxuntamente, en xeral, ata un máximo 
de 2/3 do custo total de cada unha das fases.

Restricións
Os proxectos para ser elixibles deben de ser de carácter produtivo, 
tanto industriais como de prestación de servizos no exterior, que 
esixan un importante investimento en activos fixos.
A actividade do proxecto no exterior obxectivo de apoio deberá 
corresponderse coa actividade principal que leva a cabo a empresa 
en España.

nota interna
Para poder recibir este apoio, as empresas no país (África, Caribe 
y Pacífico, (país ACP)) deben ter activos de valor entre 80.000 € e 
10.000.000 €, e un mínimo de 5 empregados.

organismo
Inst. de Comercio Exterior (ICEX)
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.

Identificación 
Programa de Identificación e Apoio a Novas Iniciativas de 
Investimento no Exterior (PIDINVER).

Beneficiarios 
Empresas.

Accións subvencionables
Programa para promover a constitución no exterior de joint-ventures 
e outras formas de cooperación produtiva a longo prazo entre 
empresas españolas e dos países obxectivo, de similar tamaño e 
sector de actividade.
As accións previstas no Programa desenvólvense nas seguintes fases:
– Identificación e selección de empresas estranxeiras interesadas 

en incorporar socios españois para desenvolver conxuntamente 
proxectos de investimento ou de cooperación empresarial de tipo 
produtivo.

– Diagnóstico das empresas estranxeiras e análise imparcial dos 
proxectos propostos, elaborados por consultores independentes.

– Difusión en España das oportunidades de cooperación e 
investimento identificadas.

– Selección de socios españois que desexen alcanzar acordos  
de investimento conxunto ou de cooperación coas empresas 
elixidas, de acordo cos perfís e intereses mostrados por ambas 
partes.

Contía das axudas
Asistencia non financeira.
Serán subvencionables: estudos de diagnóstico das empresas estranxeiras 
e a análise dos proxectos realizados por consultores externos.
nota interna
Identificáronse, analizáronse e seleccionáronse proxectos en Brasil 
e México, cuxos perfís e estudos xa están dispoñibles para as 
empresas españolas.
As empresas que participen neste programa poderán recibir axudas do 
Programa de Prospección de Investimentos no Exterior (PROSPINVER) 
e do Programa de Apoio a Proxectos de Investimento (PAPI).
Vixencia
Este programa está aberto indefinidamente.

organismo
Ministerio de Industria, Turismo e Comercio.
Identificación
Programa Innoempresa de apoio á innovación das pemes (2007-2013).
Beneficiarios
Pequenas e medianas empresas (pemes) e os organismos intermedios.
Accións subvencionables
Serán subvencionables: investimentos materiais ou inmateriales, 
elementos informáticos; gastos de persoal técnico do proxecto; 
colaboracións externas (asistencia a viaxes, gastos de consultoría, 
tutorización); viaxes interurbanos e aloxamento; o IVA ou equivalente; 
gastos xerais que non supoñan o 10% do gasto subvencionable.
NON serán subvencionables: adquisición e acondicionamiento 
de inmuebles, gastos de mobiliario, os medios de transporte e o 
equipamiento de oficina; servizos que constitúan unha actividade 
permanente ou periodica e que estean relacionados cos gastos de 
funcionamento normais da empresa.
Contía das axudas
Axuda máxima: 100,00 %.
A porcentaxe máxima reflectida é un límite xeral por proxecto.
nota interna
Este programa substitúe ao Plan de Consolidación e Competitividad da 
Pyme (PCCP), vixente ata 2006.
Estas axudas serán de aplicación nas diferentes Comunidades Autónomas.
As axudas están cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional.
Vixencia 
Este programa es convocado por las Comunidades Autónomas.  
As axudas teñen vixencia para o período 2007-2013.
Referencia lexislativa
Real Decreto do 22/12/2006 (BOE do 02/02/2007, pp. 4816-4820). 
Bases reguladoras.

organismo
Ministerio de Economía e Facenda.
Identificación
Incentivos económicos rexionais para a corrección de desequilibrios 
económicos interterritoriais – Galicia.
Beneficiarios
Persoas físicas ou xurídicas, españolas ou que, aínda non séndoo, 
teñan a condición de residentes.

Accións subvencionables
Axudas para fomentar a actividade empresarial e orientar a súa 
localización en determinadas zonas para reducir as diferenzas 
de situación económica no territorio nacional, repartir máis 
equilibradamente as actividades económicas e reforzar o potencial 
de desenvolvemento endóxeno das rexións, mediante o apoio a: 
1.  Proxectos de creación de novos establecementos que xeren emprego.
2.  Proxectos de ampliación que xeren emprego e aumenten a 

capacidade de produción.
3.  Proxectos de modernización que manteñan o nivel de emprego, 

aumenten a produtividade e utilicen maquinaria de alta tecnoloxía.
Os incentivos rexionais que poderán concederse serán os seguintes:
– Subvencións a fondo perdido sobre o investimento aprobado;
– Subvención de intereses sobre préstamos;
– Subvencións para a amortización dos préstamos;
– Calquera combinación das subvencións anteriores;
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– Bonificación da cota empresarial por continxencias comúns da 
Seguridade Social.

Serán subvencionables: activos fixos de carácter material, novos ou 
de primeiro uso (Obra Civil; bens de equipo, excluídos os elementos 
de transporte exterior; estudos previos de viabilidade; outros 
conceptos, excepcionalmente).
NON serán subvencionables: o IVA ou outros tributos; adquisición  
de activos.

Contía das axudas
Axuda máxima: 30,00%
A porcentaxe máxima de axuda é un límite xeral por proxecto, 
pero a cuantía da subvención gardará relación coa cuantía total do 
investimento aceptado, co número de postos de traballo creados, 
coa clase de proxecto de que se trate e a zona promocionable.
A porcentaxe para Galicia, será dun 30% para o periodo 2007-2013.

Restricións
Os solicitantes dos incentivos poderán executar o investimento sen 
necesidade de esperar á resolución final, sempre que se acrediten 
adecuadamente. 
Os proxectos deben autofinanciarse, en polo menos, un 30%. 
Para determinar as zonas de promoción económica teranse en  
conta como criterios básicos o PIB por habitante e a taxa de 
desemprego.
Quedan excluídos do ámbito dos proxectos promocionables os 
referidos a investimentos de sustitución.

Compatibilidade
Estas axudas serán incompatibles con outras axudas financeiras, 
sempre que excedan os topes máximos de axuda sobre o 
investimento aprobado, que se establezan nos Reais Decretos de 
delimitación das zonas.

nota interna
As solicitudes presentaranse no órgano competente da Comunidade 
Autónoma respectiva (Galicia).
O período máximo de resolución das axudas será de seis meses 
desde a recepción da solicitude.

Vixencia
Ata o 31/12/2013.

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia

Identificación
Apoio a PEMES no marco do Convenio entre o IGAPE, o ICO e as 
entidades financeiras

Accións subvencionables
Liña de subsidiación ao financiamento obtido polas PEMES que 
promovan investimentos en Galicia ou no estranxeiro, mediante 
algunha das liñas do Plan de fomento empresarial 2008 do ICO:
– Liña ICO-PEME.
– Liña Crecemento empresarial.
– Liña Internacionalización.
– Liña Emprendedores.
Tipo de subvención
Anticipos reembolsables e préstamos.
Contía das axudas
Axuda máxima: 90,00% ou 1.500.000,00 €
Axuda mínima: 25.000,00 €
O importe mínimo de financiamento será de 25.000 € por 
beneficiario e o máximo será de 1.500.000 € para a Liña ICO-PYME 
e a liña Internacionalización; 6.000.000 € para a Liña Crecemento 
empresarial e de 200.000 € para a Liña Emprendedores.
A porcentaxe reflectida é para a liña ICO-PYME (microempresas)  
e a liña de emprendedores, este variará segundo a liña. 
Beneficiarios
Microempresas ou PEMES que cumpran os requisitos esixidos.
Condicións do préstamo
Os prazos de amortización e os tipos de interese serán os 
establecidos polo ICO.
A subsidiación do tipo de interese nominal das operacións de 
préstamo/leasing acollidas a este convenio será, con carácter xeral, 

de 0,65 puntos, no entanto, se a operación está avalada por unha 
SGR a subsidiación será de 0,90 puntos.
Compatibilidade
Estas axudas serán incompatibles con aquelas que vaian financiar 
mediante crédito, préstamos ou contratos leasing.
Estas axudas serán compatibles con outras axudas, sempre que non 
superen os límites máximos de intensidade de axuda establecidos 
pola Unión Europea.
Vixencia
Ata o esgotamento do crédito orzamentario.
Referencia lexislativa
Resolución do 15/04/2008 (DOG do 21/04/2008, pp. 6953-6967). 
Bases e Convocatoria para o ano 2008.

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación 
Incentivos a la internacionalización: cooperación internacional.
Beneficiarios
Empresas, centros tecnolóxicos e institucións académicas.
Accións financiables
Axudas para proxectos de cooperación para a internacionalización 
das empresas galegas.
Serán subvencionables: consultoría externa; gastos notariais e 
rexistrais; viaxes en avión e aloxamento. 
NON serán subvencionables: o IVA ou os impostos internacionais 
equivalentes.
Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido.
Contía das axudas
Axuda máxima: 50,00 % ou 6.000,00 €
A porcentaxe e o importe reflectido serán máximos para os gastos 
de consultoría e rexistrais ou notariais.
A contía das axudas variará en función do tipo de gasto subvencionable.
As axudas están suxeitas aos límites da norma “de mínimis” (en xeral, 
máx. 200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos; 100.000 € 
para o sector de transporte, 30.000 € para o da pesca e a acuicultura).
Vixencia
Ata o 30 de xuño de 2009.
Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, pp. 8669-
8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á Internacionalización 
das Empresas Galegas e Convocatoria. Corrección do prazo de 
solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08, p. 10465).

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia
Identificación
Incentivos á internacionalización: elaboración de diagnósticos 
empresariais da capacidade de internacionalización.
Beneficiarios
Empresas.
Accións subvencionables
Axudas a proxectos de elaboración de diagnósticos empresariais da 
capacidade de internacionalización das empresas galegas, que conclúan 
propostas de actuación para a internacionalización das empresas.
Serán subvencionables: gastos de consultoría externa. 
NON serán subvencionables: o IVA e outros impostos equivalentes 
de nivel internacional.
Tipo de subvención 
Subvención a fondo perdido.
Contía das axudas
Axuda máxima: 50,00 % ou 4.000,00 €
O importe e a porcentaxe reflectidos serán por beneficiario.
As axudas están suxeitas aos límites da norma “de minimis”  
(en xeral, máx. 200.000 € de axudas por beneficiario durante 3 anos; 
100.000 € para o sector do transporte e 30.000 € para o sector da 
pesca e a acuicultura). 
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Vixencia
Ata o 30 de xuño de 2009.
Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, 
pp. 8669-8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á 
Internacionalización das Empresas Galegas e Convocatoria.
Corrección do prazo de solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08,  
p. 10465).

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación
Incentivos á internacionalización: participación en eventos 
expositivos internacionais.
Beneficiarios
Empresas, consorcios de exportación, asociacións empresariais, 
consellos reguladores e clústers de empresas.
Accións subvencionables
Axudas para proxectos de presenza en eventos expositivos fora de 
Galicia de tipo comercial ou técnico, para promocionar e facilitar o 
acceso das empresas galegas ao exterior.
Serán subvencionables: gastos de aluguer de espazo expositivo; 
gastos de traslado de materiais; aluguer de mobiliario e equipos 
audiovisuais; gastos de viaxe e aloxamento; gastos de servizos de 
interpretación no evento e gastos de tradución de folletos; viaxe e 
aloxamento; asistencia técnica; deseño e construción de stand.
NON serán subvencionables: o IVA e os outros impostos 
equivalentes a nivel internacional.
Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido.
Contía das axudas
Axuda máxima: 50,00 % ou 9.000,00 €
A contía reflectida será a máxima concedida para os gastos 
subvencionables (excepto a viaxe e o aloxamento) para eventos fóra 
de Europa.
O importe variará en función do destino do evento.
A porcentaxe reflectida será o xeral, por proxecto.
As axudas están suxeitas aos límites da norma “de minimis” (en xeral, 
máx. 200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos; 100.000 € 
no sector do transporte e 30.000 € no sector da pesca e a acuicultura). 
Vixencia
Ata o 30 de xuño de 2009.
Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, 
pp. 8669-8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á 
Internacionalización das Empresas Galegas e Convocatoria.
Corrección do prazo de solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08,  
p. 10465).
Resolución do 16 de setembro de 2008 (DOG 16/09/2008, p. 17324) – 
Ampliación do crédito de la O. 05/11/2007.

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación
Incentivos á internacionalización: asistencia técnica para a 
participación en licitacións públicas internacionais.
Beneficiarios
Empresas, unións temporais de empresas (UTE), agrupacións 
europeas de interese económico.
Accións subvencionables
Axudas para a asistencia técnica para a preparación e presentación 
de ofertas a licitacións e concursos convocados por institucións 
financeiras multilaterais (IFM) para países de fóra da UE.
Serán subvencionables: gastos de asistencia técnica externa para a 
preparación de ofertas.
NON serán subvencionables: o IVA e outros impostos equivalentes a 
nivel internacional.
Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido.

Contía das axudas
Axuda máxima: 50,00 % ou 3.000,00 €
O importe e a porcentaxe reflectidos serán por proxecto.
As axudas están suxeitas aos límites “de minimis” (en xeral, máx. 
200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos; 100.000 € no 
sector do transporte ou 30.000 € no sector da pesca e a acuicultura).

Vixencia 
Ata o 30 de xuño de 2009.

Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, 
pp. 8669-8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á 
Internacionalización das Empresas Galegas e Convocatoria.
Corrección do prazo de solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08,  
p. 10465).

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)  
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.

Identificación
Liñas de apoio ao acceso e adecuación do financiamento das 
pequenas e medianas empresas.

Beneficiarios
Pemes con forma xurídica de sociedades mercantís ou sociedade 
cooperativa.

Accións subvencionables
Axudas para: 1. Programa de apoio ao circulante. 2. Programa de 
refinanciación de pasivos. 3. Programa de ampliación de capital social.

Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido;
Participación en capital social;
Anticipos reembolsables e préstamos.

Contía das axudas
Axuda máxima: 1.000.000,00 €
As axudas están suxeitas aos límites da norma “de mínimis” (en xeral, 
máx.: 200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos, 100.000 € 
para o sector de transporte ó 30.000 € para os de pesca e acuicultura).

Condicións do préstamos
Para o caso 1, a contía máxima do préstamo subsidiable será de 
600.000 €; o importe mínimo atendible será de 3.000 €; o prazo 
máximo será de tres anos; na modalidade de póliza de crédito, a 
subsidiación de intereses limítase ao primeiro ano de vixencia. 
Para o caso 2, a contía máxima do préstamo subsidiable será de 
1.000.000 €; o importe mínimo atendible será de 25.000 €; non se 
establece prazo máximo; a subsidiación calcularase para un préstamo 
teórico a 7 anos. 
Para o caso 3, a contía máxima do préstamo subsidiable será de 
600.000 €; o importe mínimo atendible será de 3.000 €; non se 
establece prazo máximo; a subsidiación calcularase para un préstamo 
teórico a 7 anos. 
O tipo de interese nominal anual para as operacións de préstamo 
para o tipo de referencia, será o Euribor a prazo de 6 meses; tipo 
adicional, será o que libremente pacten as partes sen que en ningún 
caso poida exceder de 1,50 puntos cando a operación estea avalada 
por unha SGR e de 2,00 no resto dos casos; o tipo de interese 
nominal anual dos préstamos será para cada semestre natural.
Compatibilidade 
As axudas serán compatibles con cualesquiera outras axudas 
públicas ou privadas.
nota interna 
O orzamento total para o ano 2008 é de 275.000 €; para o ano 2009 
é de 600.000 €; e para o ano 2010 é de 200.000 €. O prazo máximo 
para notificar a resolución do procedemento será de tres meses a 
partir da data de presentación da solicitude de axuda no IGAPE.
Vixencia 
Ata o 31 de decembro de 2009.
Referencia lexislativa 
Resolución do 4 de novembro de 2008 (DOG do 05/11/2008,  
pp. 20203-20214) - Bases e Convocatoria para o ano 2008-2009.
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organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE) 
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación 
Internacional - elaboración de estudos e investigación de mercados 
internacionais.
Beneficiarios 
As empresas que teñan radicado algún centro de actividade na 
Comunidade Autónoma de Galicia.
Accións 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. 
Os investimentos e gastos realizados e pagados conforme ao 
establecido en cada artigo, 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).

Tipo de subvención
Subvención en réxime de concorrencia non competitiva.
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. 
No caso de que os beneficiarios sexan consorcios de exportación con 
personalidade xurídica propia, asociacións empresariais, consellos 
reguladores e clusters, os proxectos aprobados contarán cunha 
subvención a fondo perdido do 70% dos gastos de consultaría orzados 
polo beneficiario na súa solicitude, co límite de 9.000 € 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. Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG 
Nº107 do 04/06/2008) - Corrección de erros

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación
Incentivos á internacionalización: prospección e primeira 
implantación comercial conxunta no estranxeiro.
Beneficiarios 
Agrupacións empresariais en forma de consorcio.
Accións subvencionables
Axudas para proxectos de prospección e primeira implantación 
comercial conxunta de empresas galegas no estranxeiro, que teñan 
uns obxectivos de cooperación e comercialización similares, para 
afrontar en destino unha estratexia e accións de implantación 
comercial, incluída a creación de plataformas loxísticas, que 
beneficien a todas elas.
Serán subvencionables: gastos de funcionamento da sociedade 
durante os dous primeiros anos; gastos de estrutura (gastos de 
constitución, de persoal, de servizos de profesionais externos, de 
alugueres, de promoción relacionados co país de implantación 
–material de promoción, publicidade, accións promocionais, feiras, 
viaxes comerciais, outros gastos - rexistro de patentes e marcas, 
defensa xurídica, homologación de produtos ante organismos oficiais).
NON serán subvencionables: o IVA e outros impostos equivalentes a 
nivel internacional.

Tipo de subvención 
Subvención a fondo perdido.
Contía das axudas
Axuda máxima: 35,00 % ou 10.000,00 €
A porcentaxe reflectida será para as implantacións en Brasil, Rusia, 
India, China ou México.
Para o resto, a contía variará en función do destino da implantación.
O importe reflectido é xeral por empresa beneficiaria.
As axudas están suxeitas aos límites “de minimis” (en xeral, máx. 
200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos; 100.000 € no 
sector do transporte ou 30.000 € no sector da pesca e a acuicultura).
Restriccións 
Os consorcios deben estar formados por polo menos tres empresas 
galegas. Admitirase a presenza de socios non galegos pero devandita 
parte recibirá axuda do IGAPE. 
A maioría das empresas participantes deben ser PEMES.
Vixencia 
Ata o 30 de xuño de 2009.
Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, 
pp. 8669-8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á 
Internacionalización das Empresas Galegas e Convocatoria.
Corrección do prazo de solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08, 
p. 10465).

organismo
Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE)
Consellería de Economía e Facenda / Xunta de Galicia.
Identificación 
Incentivos á internacionalización: organización e participación en 
misións empresariais internacionais directas.
Beneficiarios 
Consorcios de exportación, asociacións de empresas, consellos 
reguladores e clusters de empresas; agrupacións de persoas físicas 
ou xurídicas, comunidades de bens.
Accións subvencionables
Axudas para proxectos de organización e participación en misións 
empresariais internacionais directas para entrar en contacto con 
importadores, distribuidores e outras empresas para analizar as 
posibilidades de cooperación, dar a coñecer produtos ou servizos e 
evaluar as posibilidades reais do mercado (en Brasil, Rusia, India, China ou 
México; nos 12 últimos países adheridos á UE e os 3 países candidatos; e 
nos países con centro de promoción de negocios do IGAPE).
Serán subvencionables: gastos de viaxe e aloxamento, consultoría 
externa, asistencia técnica, servizos de interpretación e tradución 
e impresión de folletos, gastos de envío e retorno de catálogos 
e materiais, aluguer do espazo da exposición e/ou encontros 
empresariais.
NON serán subvencionables: o IVA e outros impostos equivalentes 
a nivel internacional.
Tipo de subvención
Subvención a fondo perdido.
Contía das axudas
Axuda máxima: 50,00 % ou 6.000,00 €
O importe e a porcentaxe reflectidos serán por participante na 
misión realizada en Brasil, Rusia, India, Chinesa ou México.
No resto de casos, a contía e a porcentaxe variará, en función do 
lugar no que se desenvolva a misión.
As axudas están suxeitas aos límites “de minimis” (en xeral, máx. 
200.000 € de axuda por beneficiario durante 3 anos; 100.000 € no 
sector do transporte ou 30.000 € no sector da pesca e a acuicultura).
Requisitos 
Nas misións deberán participar 3 ou máis empresas galegas.
Vixencia
Ata o 30 de xuño de 2009.
Referencia lexislativa
Resolución do 9 de maio de 2008 (DOG Nº92 do 14/05/2008, 
pp. 8669-8689) - Bases Reguladoras das Axudas do IGAPE á 
Internacionalización das Empresas Galegas e Convocatoria.
Corrección do prazo de solicitude da R. 09/05/08 (DOG 04/06/08, 
p. 10465).
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Feiras
Feira
BAU 2009
Arquitectura, Materiais, Sistemas
Lugar
Recinto Ferial de Múnich (ALEMANIA) 
data
12-17/01/2009 
Carácter e ámbito
Profesional / Internacional
Produtos
Arquitectura; Materiais e sistemas para a construción industrial e de 
obxectos, construción de vivendas e equipamiento de interiores.
observacións
Acontecemento máis importante da industria da construción europea.
Horario:
Luns a venres: 9h a 18h
Sábado: 9h a 17h
Máis información en
Delegación da feira en España: 
Martina Claus
Avgda. Corts Catalanes, 2, 1a Planta, Local 3
08173 Sant Cugat de Vallès (Barcelona)
Tel: +34-93-488 1720
Fax: +34-93-488 1583
E-mail: info@firamunich.com
Web: www.firamunich.com
Frecuencia
BIENAL

Feira
DOMOTEX
Lugar
Exhibition Grounds
30521 Hannover (ALEMANIA)
data
17-20/01/2009 
Carácter e ámbito
Internacional
Produtos
Parquet, chan de madeira, tapizados, alfombras, entre outros.
Feiras paralelas
Concurso de Deseño, Competición de colocación de tarimas, etc.
observacións
Horario: 9h a 18h, todos os días.
Datos última edición:
Expositores: aproxim. 1000
Visitantes: 40.100
Máis información en
Web: http://www.domotex.de
DOMOTEX Team
Deutsche Messe
Messegelände
30521 Hannover
GERMANY
Tel.: +49 511 89-0
Fax: +49 511 89-32626
Frecuencia
ANUAL

Feira
IMM - COLOGNE
Lugar
KOELNMESSE. Colonia (ALEMANIA)
data
19-25/01/2009 

Carácter e ámbito
Profesional / Internacional
Produtos
Mobles e Accesorios de gama alta; Decoración de diversos estilos - 
clásico, moderno, etc.
observacións
1.200 expositores, de 50 países, previstos para a edición de 2009.
Horario: 9h a 18h
Os días 24 e 25 de xaneiro estará aberto a todos os públicos (vendas
ao consumidor final están vetadas).
Máis información en
Exhibitor Services:
Eike Fuchs
Salesmanager
IMM basic, IMM sleep
Tel.: +49 221 821-3387
Fax +49 221 821-3280
E-mail: e.fuchs@koelnmesse.de
data de revisión dos datos
17-nov-08 
Frecuencia
ANUAL

Feira
INTERIORS BIRMINGHAM 2009
Lugar
National Exhibition Centre (NEC)
Birmingham
B40 1NT (INGLATERRA)
data
18-21/01/2009 
Produtos
Deseño de Interiores; Mobles; Iluminación; Complementos.
observacións
Horario: 9h a 18h
Máis información en
Web: www.interiorsbirmingham.com
Tel.: +44 (0) 20 7921 8408
Fax: +44 (0) 121 767 3825
E-mail: interiors@cmpi.biz
Frecuencia
ANUAL

Feira
SAMULEGNO
The 17th Biennial International Exhibition of Woodworking Machinery 
and Technology
Lugar
Pordenone Fair
Viale Treviso, 1 33170 Pordenone (ITALIA)
data
12-15/02/2009 
Carácter e ámbito
Profesional
Produtos
Máquinas de corte, unión e montaxe, máquinas de fins múltiples, 
equipos para acondicionamiento da madeira.
observacións
Horario: 9:30h a 19h
Máis información en
Web: http://www.samulegno.it/
Pordenone Fiere S.p.A. - V.le Treviso 1 - 33170
Pordenone - ITALIA
Tel.: 0039 434 232111
Fax: 0039 434 570415
Frecuencia
BIENAL
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Feira
INTERZUM GUANGZHOU
International Trade Fair for Furniture Production
Lugar
Chinese Export Commodities Fair (Phazou) Complex
(Halls A,B,C)
Guangzhou. Canton (CHINA)
data
27-30/03/2009 
Carácter e ámbito
Internacional
Produtos
Maquinaria e materiais para as industrias da madeira e do moble.
observacións
Superficie: 22.000 m²
Datos 2007:
Visitantes: 45.371
Expositores: 515 (aprox.)
Máis información en
Web: www.interzum-guangzhou.com
Contacto participantes europeos:
Koelnmesse GmbH
Mr. Sebastian Rosito
Tel: +49 221 821 2262
Fax: +49 221 821 3908
E-mail: s.rosito@koelnmesse.de
Frecuencia
ANUAL

Feira
CIFF - HOME FURNITURE. China International
Furniture Fair
Lugar
China Import & Export Fair Pazhou Complex
Guangzhou
Canton (CHINA)
data
Mueble de Hogar: 18-21/03/2009
Mueble de Oficina: 27-30/03/2009
Carácter e ámbito
Internacional
Produtos
Mobles do Fogar e Mobles de Oficiña. Deseños tanto Clásicos coma 
Modernos.
(A feira está dividida en dúas fases, a 1ª Fase é a Exposición de 
Mobles do Fogar, e a 2ª Fase de Mobles para a Oficiña.)
observacións
Superficie: 450.000 m²
Visitantes: 93.000
Máis información en
Web: www.ciff-gz.com
Tel.: +86-20-26080427 / 26081896
Fax: +86-20-86663416-01 86681629-01
E-mail: ciff@fairwindow.com
Frecuencia
ANUAL

Feira
MOBITEX - International Fair of Living
Lugar
Exhibition Centre Brno (REPÚBLICA CHECA) 
data
18-22/03/2009 
Carácter e ámbito
Internacional
Produtos
Mobles, materiais para a produción de mobles, decoración de 
interiores, accesorios. 

Feiras paralelas
Seminarios y grupos de trabajo.

observacións
Estatísticas edición 2008:
Número de empresas participantes: 216
Número de países representados: 14
Superficie: 10.409 m²

Máis información en
Web: www.bvv.cz/movitex
www.movitex.cz
E-mail: mobitex@bvv.cz
Contactos:
Milo� Ml�ák
Tel.: 541 152 520 / 541 153 066
René Jur�ík
Tel.: 541 152 997 / 541 153 066

Frecuencia
ANUAL

Feira
SALON DU MEUBLE DE PARIS

Lugar
Exhibition Centre of Paris
Paris Le Bourget (FRANCIA)

data
22-26/01/2009 

Carácter e ámbito
Profesional / Internacional 

Produtos
Mobles e Decoración.

Feiras paralelas
- Maison & Objet (23-27/01/2009)
- Scènes D’Interieur (23-27/01/2009)

observacións
Superficie: 300.000 m²
Expositores: 3.600
Visitantes: 100.000 (aprox.)

Máis información en
Web: www.meuble-paris.net
www.maison-objet.com/index.php?
page=meuble-paris
Tel.: +33 (0)1 44 29 02 20
E-mail: info@safisalons.fr

Frecuencia
ANUAL

Feira
FURNICA 2009
Lugar
POZNAN INTERNATIONAL FAIR
Poznan (POLONIA)
data
31/03 a 03/04/2009 
Produtos
Compoñentes para a producción de Mobles.
Prazos - FURNICA 2009
Máis información en
Web: www.furnica.pl
Pozna� International Fair Ltd.
Glogowska 14, 60-734 Pozna�
Project Team DREMA
E-mail: furnica@mtp.pl
Tel.: +48 61 869 20 00
Fax: +48 61 869 29 56
Frecuencia
ANUAL
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Feira
FERIA DEL MUEBLE YECLA (48ª edición)
Lugar
Avda. De la Feria, nº7 - APDO. 69
30510 - Yecla. Murcia (ESPAÑA)
data
10-14/03/2009 
Carácter e ámbito
Profesional
Produtos
Moble Clásico, Neoclásico e Moderno / Mobiliario Xuvenil / Mobiliario 
Rústico e Provenzal / Moble Auxiliar / Mobiliario Metálico e Cromado 
/ Moble de Forxa / Moble de Oficina / Mobiliario de Exterior / 
Mobiliario Decorativo / Moble Tapizado
observacións
Horario: 10h a 19h.
Apertura ao público en xeral: Sábado, 14 de marzo
RECINTO FERIAL:
Dous niveis comunicados.
15.000 m², divididos en pabellones expositivos.
2000 m² de espazo diáfano.
Expositores: 130
Superficie: 17.000 m²
Máis información en
Web: www.feriayecla.com
Tel.: (+34) 968 79 07 75 / (+34) 968 79 07 76
Fax: (+34) 968 79 08 76
E-mail: info@feriayecla.com /
promoferia@feriayecla.com /
comercial@feriayecla.com
Frecuencia
ANUAL

Feira
SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE_Milano (48ª edición)
Lugar
Milan Fairgrounds, Rho (Milan)
Entradas: Porta Sud, Porta Est, Porta Ovest
Rho - Milán (ITALIA)
data
22-27/04/2009 
Carácter e ámbito
Internacional 
Produtos
Gran variedade de mobles.
Feiras paralelas
- International Furnishing Accessories Exhibition;
- International Lighting Exhibition (Euroluce);
- Designing Designers (10ª edición) – Convención
Internacional de Cursos Universitarios de Diseño;
- SaloneSatellite
observacións
Estatísticas edición 2008:
Expositores: 1.298 (1068 italianos e 230 estranxeiros).
Visitantes: 348.452 (138.203 italianos e 210.249 estranxeiros).
Superficie total: 152.207 m²
Máis información en
Web: www.cosmit.it
Tel.: 0286915663
Fax: 0286915037
E-mail: setamilano@libero.it
Frecuencia
ANUAL

Feira
ZOW 2009. Alemania
Lugar
Trade Centre “Messezentrum Bad Salzuflen”
Halls 19, 20, 21, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2

Benzstr. 23
32108 Bad Salzuflen (ALEMANIA)
data
09-12/02/2009 
Produtos
Produtos Semielaborados e Accesorios para a Industria do Moble: 
Revestimientos, Produtos químicos, Ferramentas, Superficies, etc.
observacións
Horario: 09h a 18h
Expositores: 400 aprox.
Máis información en
Web: www.zow.de
E-mail: zow@survey.info
Tel.: +49 521 96533-55
Fax: +49 521 96533-66
Frecuencia
ANUAL

Feira
MOSBUILD 2009
Lugar
Krasnaya Presnya International Exhibition Centre (Expocentr).
Moscú (RUSIA)
data
31/03 a 03/04/2009 
Carácter e ámbito
Profesional / Internacional
Produtos
Equipos para a construción. Materiais de construción: portas e 
fiestras, cerámica, mármore, etc. Equipos de climatización e 
ventilación; Equipos de calefacción; Sanitarios e moble de baño; 
Equipamiento para interiores: moquetas, chan.
Máis información en
Web: http://www.mosbuild-expo.com/home.aspx
ITE Group Plc 105 Salusbury Road, London NW6 6RG
Tel.: +44 (0) 207 596 5000
Fax: +44 (0) 207 596 5111
E-mail: mosbuild@ite-exhibitions.com
Frecuencia
ANUAL

Feira
360 INTERIORHOME
Salón de Mobiliario e Interiorismo 2009
Lugar
Feria de Madrid (IFEMA)
Parque Ferial Juan Carlos I
Pabellones: 5, 7 y 9 (ESPAÑA)
data
27-31/03/2009 
Carácter e ámbito
Profesional / Internacional
Produtos
Mobiliario; Decoración; Interiorismo.
observacións
Expositores: empresas de Italia, Alemania, Francia, Reino Unido e 
Portugal, ademais de empresas españolas de interiorismo e alta 
decoración.
Máis información en
Web: http://www.360interiorhome.ifema.es
Tel.: 902 221515 / 902 221616
Fax: +34 917225801
IFEMA
Feria de Madrid
28042 Madrid
Apdo. de Correos 67.067
28080 Madrid
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Galicia 
da valor 
á madeira
O Cluster da Madeira é unha agrupación empresarial 
que abrangue un extenso número de empresas 
pertencentes á cadea da madeira de Galicia e o seu 
obxectivo é, a través da cooperación, lograr a maior 
competitividade e fortaleza no sector da madeira. 
Este sector ten unha facturación anual de máis 
de 2.400 millóns de euros, ademais, dalle emprego 
directo a máis de 26.000 persoas, xerando un 
emprego indirecto de 50.000 persoas.

Cluster da Madeira de Galicia

madeira de líderes

Cluster da Madeira 
de Galicia

Cluster da Madeira 
de Galicia
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