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❑ Orzamento:  11,3 M € (2 anualidades), financiado con cargo ao PDR de Galicia

❑ Réxime: concorrencia competitiva

❑ 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

❑ Importa da axuda: 40% dos gastos elixibles

ata un máximo de 150.000 € 

❑ Prazo de solicitude: ata o 19/05/2021

❑ Prazo de xustificación: ata o 15/10/2021 (anualidade 2021)

ata o 15/03/2022 (anualidade 2022)

AXUDAS AOS INVESTIMENTOS EN TECNOLOXÍAS FORESTAIS
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❑ Plans e ferramentas de xestión empresarial, cadea de custodia, normativas de calidade

❑ Equipamentos 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, cortadoras e outros equipamentos de corta, adaptacións e implementos

❑ Maquinaria específica que permita o aproveitamento da biomasa no monte

❑ Maquinaria e instalacións de 1ª transformación de madeira

❑ Maquinaria e instalacións de 1ª transformación para procesamento da biomasa 

❑ Bens de equipamento e instalacións para recollida, manexo, acondicionamento e

comercialización de produtos non madeireiros e non alimentarios. No caso de produtos

alimentarios, só se subvencionaran para investimentos de recollida e manexo no monte

❑ Rozadoras e trituradoras forestais

INVESTIMENTOS SUBVENCIONABLES
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❑ Investimentos

Os investimentos 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

❑ Gastos

Só será subvencionables os gastos realizados dende a data de presentación da solicitude 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 

▪ 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 o tipo de investimento Puntos

Plans e ferramentas de xestión empresarial 200

Equipamentos de medición de masas forestais

Acondicionamento e instalacións de parques de rolla ou biomasa 150

Tractocargadores, autocarcadores e arrastradores

Procesadoras forestais e cortadoras

Equipamentos e implementos para o aproveitamento da biomasa

Maquinaria e instalacións para a 1ª transformación da madeira ou biomasa

Bens de equipamento de empresas de aproveitamento de produtos non 

madeireiros
100

Rozadoras e trituradoras forestais

Implementos forestais de maquinaria de desembosque 80
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BAREMACIÓN DOS INVESTIMENTOS: A + B

B_ Segundo as características da empresa e a finalidade do 

investimento  (a data de publicación da convocatoria)                             

Puntos

Nº empregados por conta allea e tempo indefinido:   ≥ 80% 60

≥ 70% 40

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

01/01/2018 (máximo 3)
15

Instalacións fixas para a 1ª transformación de madeira ou biomasa / con domicilio 

social na ZD polo nematodo do piñeiro (antigüidade ≥ 5 anos)
40

Instalacións fixas para a 1ª transformación de madeira ou biomasa na ZD polo

nematodo do piñeiro e que a finalidade da inversión sexa aplicar medidas de

control da plaga

20

Por cada sistema de cadea de custodia (max. 40 puntos) 20
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BAREMACIÓN DOS INVESTIMENTOS: A + B

B_ Segundo as características da empresa e a finalidade do 

investimento  (a data de publicación da convocatoria)                             

Puntos

Muller xerente 35

Xerente < 55 anos ou descendentes en activo 30

Investimentos en proxectos innovadores que dan lugar a produtos inexistentes no

mercado
30

Pertenza a unha asociación profesional do sector 20

Cando o investimento carrexe o desbote ou desmantelamento do equipamento

substituído
20
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Bases e convocatoria  

DOG nº 72, luns 19 de abril 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/2021/20210419/AnuncioG0520-090421-0002_gl.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=IN500A&ano=2021&numpub=1&lang=es
https://xera.xunta.gal/a-axencia/benvida

