XERA-Innova 2022
Axudas á ecoinnovación da industria forestalmadeira e doutras industrias que desenvolvan
solucións ecoinnovativas baseadas na madeira
IN500C
(Nota: esta presentación non ten vinculación legal sendo
as bases da convocatorias aquelas que dispoñen de tal
condición)

Axudas á ecoinnovación
 Orzamento: 1,25 M € crédito inicial que poderá ser modificado conforme evolucione o
desenvolvemento da tramitación, sempre sen incrementar o crédito total de 2,5 M€.
 Réxime: concorrencia NON competitiva (as solicitudes resolveranse por orde de rexistro de entrada
de expediente completo).
 Proxectos subvencionables: terán como obxectivo ecodeseñar produtos ou materiais que utilicen a
madeira como materia prima, implantar solucións de economía circular ou introducir ferramentas da
análise dos aspectos ambientais no ciclo de vida de procesos produtivos vinculados coa madeira.
 Importe da axuda: O importe máximo da subvención será do 70 % do gasto subvencionable, cun
límite máximo de 70.000 euros por beneficiario e un gasto mínimo subvencionable de 7.000 euros.
 Prazo de solicitude: dende o 2 de setembro ata o 31 de outubro de 2022 ou ata o esgotamento dos
fondos asignados no caso en que se produza con anterioridade a esa data.
 Prazo de xustificación: ata o 30/11/2022 (anualidade 2022)
ata o 31/05/2023 (anualidade 2023)
01/09/2022

#XERAInnova
IN500C_2022

Persoas beneficiarias
 PEMEs da industria forestal-madeira 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.
 PEMEs radicadas en Galicia que implementen ou desenvolvan solucións ecoinnovativas baseadas en
madeira.
 Organismos intermedios: organizacións públicas ou privadas, sen ánimo de lucro e con personalidade
xurídica propia que, de forma habitual, presten servizos de apoio á innovación e modernización ás
pemes e que dispoñan de recursos materiais e humanos para impulsar e orientar os proxectos, e que
desenvolvan a súa actividade principal en Galicia.
 As empresas poderán presentarse de forma individual ou agrupada.
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Investimentos subvencionables
 Ecodeseñar produtos ou materiais que utilicen a madeira como materia prima, para conseguir
desenvolvementos técnicos ou prototipos que melloren a pegada ambiental ao longo do ciclo de vida,
respecto a outras alternativas ou modelos anteriores. As actuacións de ecodeseño previstas poderán
referirse a unha ou varias das seguintes áreas:
 Deseño máis eficiente do produto, que permita reducir o uso de materiais.
 Incorporación de materiais con menor impacto ambiental.
 Aumento da vida útil do produto desde o punto de vista técnico.
 Aplicación de novos tratamentos industriais da madeira libres de substancias contaminantes
(utilización de vernices con baixo contido en COV, utilización de colas alternativas PVAc, etc.).
 Optimización do deseño para facilitar o desmonte ao final da vida útil do produto, facilitando a
identificación e separación dos distintos materiais que o compoñen.
 Procesos de certificación da integración da variable ambiental no deseño, exclusivamente para os
produtos ecodeseñados no contexto desta convocatoria. Por exemplo ISO 14006, UNE-EN ISO
14020 ou CdC PEFC/FSC.
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Investimentos subvencionables
 Implantar solucións de economía circular, encamiñadas a previr o malgasto e recuperar o máximo
valor dos materiais nos procesos propios das persoas beneficiarias. As actuacións previstas poderán
referirse a unha ou varias das seguintes áreas:
 Creación de novos modelos de negocio orientados á servitización dos produtos feitos en madeira
ou produtos derivados.
 Optimización do consumo de recursos, a través da aplicación de mellores técnicas de produción ou
a redución das etapas do proceso de fabricación dos produtos feitos en madeira.
 Desenvolvemento e implementación de procesos de postvenda, orientados a ofrecer servizos de
mantemento, reparación e recambios por un período de tempo prolongado.
 Incorporación de procesos de recuperación e revalorización de produtos e subprodutos de madeira
(produción de biomasa, compostaxe, novos produtos, etc.).
 Mellora da eficiencia nos procesos de distribución, a través da redución do volume e peso das
embalaxes, uso de transportes máis eficientes ou o uso de envases e embalaxes reutilizables.
Quedan excluídas as actuacións referidas a eficiencia enerxética.
01/09/2022

#XERAInnova
IN500C_2022

Investimentos subvencionables
 Introducir ferramentas para a análise dos aspectos ambientais que permitan á empresa identificar e,
nalgúns casos, cuantificar os impactos ambientais asociados ás distintas fases do ciclo de vida en
procesos produtivos vinculados coa madeira. As ferramentas previstas poderán incluír as seguintes:
 Lista de comprobación (checklist).
 Valoración estratéxica ambiental (VEA).
 Input material por unidade de servizo (MIPS).
 Matriz de materiais, enerxía e emisións tóxicas (MET).
 Ecoindicadores.
 Análise do ciclo de vida (ACV).
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Requisitos
 Gastos
• Serán subvencionables os gastos realizados dende o 01/01/2021 ata a data límite de xustificación.
 Solicitantes
• Empresas ou organizacións que teñan un centro de traballo radicado en Galicia.
• Acreditar que exerce actividade económica.
• As empresas deberán ser PEME consonte a definición incluída no anexo I do Regulamento (UE)
651/2014, do 17 de xuño de 2014 (inclúe autónomos que cumpran a condición de pequena empresa).
• Ao estar este réxime de subvencións suxeito ao Regulamento (UE) 1407/2013 relativo ás axudas de
minimis, deberase garantir que, no caso de recibiren as persoas beneficiarias outras subvencións
baixo este réxime de minimis, non se supera o límite de 200.000 € nun período de tres exercicios
fiscais.
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Bases e convocatoria >> acceso
DOG nº 166, xoves 1 de setembro de 2022

Máis información
xera.cmr@xunta.gal

@XERAAxenciadaindustriaforestal

www.xera.xunta.gal

@XERAindustriaforestal

Presentación de solicitudes en sede electrónica >> acceso
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