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❑ Orzamento: 2 M € (2 anualidades)

❑ Réxime: concorrencia competitiva

❑ Proxectos subvencionables: terán como obxectivo aumentar a súa produtividade ou a

implantación de técnicas que permitan obter novos produtos ou produtos valorizados ou

procesos que favorezan a minoración do impacto ambiental

❑ Beneficiarias: PEMEs da industria forestal e do contract radicadas en Galicia que utilicen

madeira, resina, cortiza ou otros productos de orixe forestal (exceptuando os productos

alimentarios) como materia prima para a elaboración dos seus productos. Entre outras,

serradoiros, carpintarías, fábricas de mobiliario, etc.

❑ Importa da axuda: 50% dos gastos elixibles

ata un máximo de 200.000 € 

❑ Prazo de solicitude: ata o 25/06/2021

❑ Prazo de xustificación: ata o 15/11/2021 (anualidade 2021)

ata o 15/04/2022 (anualidade 2022)

AXUDAS Á VALORIZACIÓN E Á SEGUNDA TRANSFORMACIÓN
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❑ Compra de maquinaria nova vinculada aos procesos de produción da empresa e de secado

e doutros tratamentos da madeira

❑ Obras e instalacións necesarias para a correcta instalación e funcionamento dos

investimentos obxecto da subvención

❑ Tecnoloxías da información e da comunicación, TIC’s

❑ Outros bens de equipamento que formen parte do activo da empresa e interveñan no 

proceso produtivo obxecto do proxecto

❑ Implantación e certificación da cadea de custodia de madeira certificada, de normativas de 

calidade e plans de mellora de xestión empresarial

❑ Servizos, bens equipos, tecnoloxías e obras de acondicionamento necesarios para á

obtención de selos de calidade, marcas de garantía, marcas colectivas ou implantación

do marcado CE de produtos

❑ Ensaios de caracterización de produto realizados conforme a normativa oficial por

laboratorio acreditado

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
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❑ Gastos

Só será subvencionables os gastos realizados dende o 01/01/2021 e a data límite de

xustificación

❑ 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 RESFOR e cos datos actualizados ou dados de alta nalgún código CNAE

que acredite a realización das actividades obxecto de subvención na data de

publicación da convocatoria

▪ Empresas con 3 ou máis traballadores, deberán ter un mínimo do 40 % de

traballadores por conta allea e tempo indefinido na data de publicación da convocatoria

REQUISITOS
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BAREMACIÓN DOS INVESTIMENTOS: A + B

A_ Segundo as características do proxecto Puntos

Esforzo investidor: (I/V) * 100

I: importe do proxectos subvencionable, V: volume de vendas

> 2 e ≤ 5 10

> 5 e ≤ 10 20

> 10 e ≤ 20 40

> 20 80

Proxectos dirixidos á dixitalización dos procesos de produción 50



25/05/2021 #XERAValor   IN500B_2021

Axencia Galega da Industria Forestal

BAREMACIÓN DOS INVESTIMENTOS: A + B

B_ Segundo as características da empresa

(a data de publicación da convocatoria)                             

Puntos

Nº empregados por conta allea e tempo indefinido:   ≥ 80% 30

≥ 70% 10

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

01/01/2018 (máximo 3)
10

Empresas con instalacións fixas ou que presenten proxectos de instalacións fabrís 

fixas na ZD polo nematodo do piñeiro
20

Por cada sistema de cadea de custodia (max. 20 puntos) 10

Empresa con muller xerente 20

Empresa con sistema de xestión da calidade 20

Empresa que dispoña de marcado CE para algún dos produtos 20
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Bases e convocatoria  

DOG nº 96, martes 25 de maio de 2021

Presentación de solicitudes en sede electrónica >> acceso

Máis información

www.xera.xunta.gal

xera.ceei@xunta.gal

@XERAindustriaforestal

@XERAAxenciadaindustriaforestal

Documentación mínima: Anexo I, anexo IV, orzamentos ou facturas proforma de 3 

provedores distintos

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210525/AnuncioG0520-100521-0002_gl.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN500B&ano=2021&numpub=1&lang=es
https://xera.xunta.gal/a-axencia/benvida

