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INVESTIMENTOS EN 
TECNOLOXÍAS FORESTAIS

BENEFICIARIOS Microempresas, pequenas e medianas empresas (peme)

do sector forestal radicadas en Galicia en relación cos

investimentos realizados en zonas rurais de acordo cos

criterios de localización establecidos no ámbito territorial

do PDR 2014-2020

CRÉDITO 10,45 M € FEADER (dúas anualidades)

RÉXIME Concorrencia competitiva 

IMPORTE DA AXUDA 40 % do Investimento subvencionable

Máximo 150.000 €

PRAZO DE SOLICITUDE Ata o 20/03/2020

PRAZO DE XUSTIFICACIÓN 15 de outubro de 2020 (anualidade 2020)

15 de marzo de 2021 (anualidade 2021)

PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESAMENTO, 

MOBILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

INVESTIMENTOS EN 
TECNOLOXÍAS FORESTAIS
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PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

 Plans e ferramentas de xestión empresarial

 Equipos de medición de masas forestais

 Acondicionamento e instalacións en parques intermedios de rolla ou biomasa

 Autocargadores, arrastradores forestais e tractocargadores completos e adaptacións e implementos

 Procesadoras, taladoras e outros equipos de corta e adaptacións e implementos

 Asteladoras, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de biomasa

 Maquinaria e instalacións de primeira transformación da madeira

 Maquinaria e instalacións de primeira transformación para procesamento da biomasa forestal

 Bens de equipo e instalacións para recollida, manexo, acondicionamento e comercialización de produtos non 

madeireiros e non alimentarios. Os alimentarios só se subvencionaran para investimentos de recollida e 

manexo no monte

 Rozadoras 

Os investimentos a subvencionar deben ser novos e non se poden iniciar/usar antes de presentar a solicitude de axuda nin antes de que
se realice a inspección correspondente

INVESTIMENTOS 
SUBVENCIONABLES
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PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

Requisitos solicitantes

 Acreditar a súa viabilidade económica.

 Seguro de responsabilidade civil e, de ser exixible, contrato de prevención 

de riscos laborais en vigor na data de publicación da convocatoria.

 Inscrición no Rexistro de Empresas do Sector Forestal.

 Empresas con 3 ou máis traballadores un mínimo do 40 % de traballadores 

por conta allea e tempo indefinido.

REQUISITOS
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Requisitos gastos

 Só serán subvencionables os gastos realizados dende  data de presentación da 

solicitude e a data límite de xustificación

Requisitos solicitantes

 Acreditar a súa viabilidade económica

 Seguro de responsabilidade civil e, de ser exixible, contrato de prevención de 

riscos laborais en vigor na data de publicación da convocatoria

 Inscrición no Rexistro de Empresas do Sector Forestal

 Empresas con 3 ou máis traballadores un mínimo do 40 % de traballadores por 

conta allea e tempo indefinido



PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

BAREMACIÓN  
INVESTIMENTOS

A. SEGUNDO O INVESTIMENTO PUNTUACIÓN

- Plans e ferramentas de xestión empresarial

- Equipos de medición forestais 200

- Parques intermendios de rolla ou biomasa

- Tractocargadores, autocargadores, arrastradores…

- Procesadoras e taladoras

- Asteladoras, empacadoras, colleitadoras ou procesadoras de 

biomasa

- Maquinaria e instalacións de 1ª transformación

150

- Investimentos de aproveitamento silvícola non madeireiro

- Rozadoras (excluídas rozadoras manuais) 100

- Implementos forestais de maquinaria de desembosque 80
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PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

BAREMACIÓN 
INVESTIMENTOS

B. SEGUNDO A EMPRESA E FINALIDADE DO INVESTIMENTO PUNTUACIÓN

Por número de empregados por conta allea e tempo indefinido: >= 80% sobre o total 60

>= 70% sobre o total 40

Por cada curso  de formación específico cunha duración mínima de 20 h realizado dende o 

1/1/2018 ata a data de publicación da convocatoria (máximo 3 cursos)

15

Empresas con instalacións fixas ou domicilio social igual ou superior a 5 anos nas 

parroquias afectadas polo nematodo do piñeiro

40

Por cada sistema de certificación de cadea de custodia (máximo 40 puntos) 20

Empresas con muller xerente 35

Empresas con xerente inferior a 55 anos ou descendentes en activo na empresa 30

Por pertenza a asociación profesional do sector 20

Empresas con instalacións fixas nas parroquias afectadas polo nematodo do piñeiro cuxa 

inversión teña como finalidade o control da praga

20

Investimentos en proxectos innovadores 30

Cando o investimento carrexe o desbote ou desmantelamento do equipamento substituído 20
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PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

BAREMACIÓN  
INVESTIMENTOS

C. SEGUNDO A CREACIÓN DE EMPREGO PUNTUACIÓN

- Por cada emprego creado por conta allea e tempo indefinido (máximo 2 postos) 10

- Adicionalmente,  se a persoa empregada conta con titulación ou formación oficial relacionada 

co posto

10

- Adicionalmente, se a persoa empregada é muller 15

- Adicionalmente, se a persoa empregada é discapacitado ou en risco de probreza ou exclusión 

social

15
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 Puntuación mínima total: 250 puntos

 Puntuación mínima por características da empresa e finalidade do investimento + creación de 

emprego: 120 puntos  (B+C)



PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

NOVIDADES DA 
CONVOCATORIA 2020

CONVOCATORIA 2019 CONVOCATORIA ACTUAL

- Existía o requisito do 33% de

estabilidade laboral para as empresas

con 3 ou máis traballadores por conta

allea sen excepcións por importe

- Existe o requisito do 40% de estabilidade laboral para as empresas con 3

ou máis traballadores por conta allea sen excepcións por importe. O persoal

contratado a tempo parcial computarase proporcionalmente ao tempo que

conste no contrato de traballo ou vida laboral

- O estudo de viabilidade asinado por 

profesional era un dos xeitos de 

acreditar a viabilidade económica.

- Eliminouse dito estudo de viabilidade asinado por profesional como medio 

para acreditar a viabilidade económica

- As porcentaxes de emprego indefinido 

para os efectos de baremo eran 75% 

(60 puntos) e 65% (40 puntos)

- As porcentaxes de emprego indefinido para os efectos de baremo son 80% 

(60 puntos) e 70% (40 puntos)

-Introduciuse unha puntuación nova para as empresas que soliciten 

investimentos relacionados co control do nematodo do  piñeiro e para cando 

o investimento carrexe o desbote ou desmantelamento do equipo substituído

- Para que a solicitude sexa considerada válida deberá achegar como 

mínimo o anexo I e o anexo IV debidamente cumprimentados e as facturas 

proforma ou orzamentos dos investimentos 
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PROGRAMA DE AXUDAS DE XERA

RESOLUCIÓN DE INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS, PROCESADO, 

MOVILIZACIÓN E COMERCIALIZACIÓN DE PRODUTOS FORESTAIS 

MÁIS INFORMACIÓN
881 99 54 76
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https://xera.xunta.gal/a-axencia/axudas/axudas-

2020

https://www.facebook.com/XERAindustriaforestal/


