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Defendemos os teus intereses diante da Administración e outros sectores 

10 temas estratéxicos para o sector sobre os que 

traballamos:

1. Captación de Fondos Next Generation

2. Plan Forestal de Galicia

3. PDR14-20

4. PE PAC23-27

5. Plan hidrolóxico Galicia Costa 21-27

6. RIS-3 Galicia

7. EUTR-Dilixencia debida

8. Normativas: Lei recuperación terras agrarias, 
incendios, moratoria eucalipto

9. Ordenanzas Municipais Forestais: 8 alegacións

10. Mantemento da industria: Ence – recurso de 
casación
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Defendemos os teus intereses diante da Administración e outros sectores 

Reunións periódicas

Vicepresidencia Segunda, Consellería Economía…

Consellería Medio Rural

Consellería Infraestructuras

XERA, Axencia Forestal Galega

Dirección Xeral Planificación e Ordenación Forestal

Grupos nos que representamos ao sector

Consello Forestal

Grupo Traballo PRL – ISSGA

PFC Galicia

Cadena valor madera Galicia

Fundación Arume

#ElasXeranSector

UNEmadera

Confederación Empresarios Coruña

Confederacion Empresarios Pontevedra
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Asesoramento personalizado e información sectorial de alto valor

1 Resolución de dúbidas: atendemos 638 chamadas. 

2 Implantación de CdC PEFC / FSC: 2 empresas.

3 Asesoramento auditorías PEFC/FSC: 21 empresas. 

4 Xestión Grupo Gallego de Cadena de Custodia 40 empresas con certificado PEFC e 13 con dobre

certificación (PEFC e FSC). 

5 Información sectorial: 61circulares informativas e 48 noticias sectoriais

dhdbannandnan



Xestión de axudas 2021: 17 expedientes por valor de 714.000 € 

XERATecno

XERAValor

Bono autónomo

Acompañamos aos socios 

durante todo o proceso

Tramitamos 17 expedientes

Importe das subvencións

714.000€

Mellora en equipos e 

instalacións por valor de 

1.7M€
1

Informamos das 

convocatorias

2
Asesoramos sobre as 

condicións de cada axuda

3

Preparamos a 

documentación que 

cada empresa precisa
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Promovemos a formación dos traballadores: 82 participantes

82
participantes

- Formación adaptada ás empresas

- Mellora das capacidades dos traballadores

- Cun alto contido práctico

8
Cursos

↗ Inventario forestal

↗ Motoserra

↗ Teletraballo

↗ APPs

↗ Loxística
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Traballamos para dar resposta ás túas necesidades

As empresas están no centro da actividade de Fearmaga. 

Socios
Xestión

Axudas

Xestións

Administración

Outras

demandas

Plan 

Formación

Divulgación Servizo de 

consultoría
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Divulgación: iniciativas para xerar coñecemento sobre o sector
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Wood Circus

Jornada Agalcari

Planeta Madera: https://planetamadera.org/

Webinar Life EcotimberCell



Divulgación: iniciativas para xerar coñecemento sobre o sector

Entrevistas, reportaxes e artigos de opinión
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Divulgación: iniciativas para poñer en valor o traballo das empresas   

Vídeos informativos
Mulleres industriaforestal: unha selvicultura moderna

Serradoiros para construir barcos de madeira

Bateeiros de madeira, exemplo de bioeconomia circular

1.100
visualizacións

1.113
visualizacións

1.648
visualizacións

Actividades nas aulas 

e concurso escolar 

para explicar o valor 

do monte e os 

produtos de madeira
https://cutt.ly/HUirMki

Contacontos Lugo 

LifeLugoBiodinámico

Distribución dos contos 

nos coles
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https://www.youtube.com/watch?v=rJpq05Kdk7E&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=DaP4YiuKwdw&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=krHlSL0xfrI
https://cutt.ly/HUirMki


Divulgación: para poner en valor o traballo das empresas

Entrevistas, reportaxes e artigos de opinión
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Divulgación: iniciativas para poñer en valor o traballo das empresas   

133 

participantes
4.000 
persoas

visualizaron os 

vídeos 
30

Reportaxes

en medios

400 
escolares

61.500
personas 

alcanzadas a 

través das redes 

sociais

dhdbannandnan



Somos un sector esencial para a sociedade

dhdbannandnan

www.maderasdegalicia.com

Séguenos: árbores que dan vida

@fearmaga

Fearmaga

http://www.maderasdegalicia.com/

