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Tecnoloxía 
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Intelixentes
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sustentable

Que tecnoloxías 
emerxentes se analizan?

Que sectores participan?

O estudo achegará recomendacións e oportunidades 
de mellora para as empresas, organizadas en torno a 
dez sectores industriais de Galicia identificados coma 
estratéxicos: PRODUTOS E SERVIZOS PERSOAS 

PRODUCIÓNCALIDADE 

Que é “Oportunidades 
Industria 4.0 en Galicia”?

As empresas afrontan a transición cara a un novo modelo 
produtivo máis orientado á innovación tecnolóxica, o da 
Industria 4.0. As novas tecnoloxías están revolucionando 
as formas de producir e Galicia debe afrontar a transfor-
mación dixital do seu tecido industrial. Estamos prepara-
dos para este reto?

O Estudo "Oportunidades Industria 4.0 en Galicia" 
impulsado polo Instituto Galego de Promoción 
Económica (IGAPE) e a Alianza Tecnolóxica Intersecto-
rial de Galicia (ATIGA), márcase como obxectivos: 

• Coñecer o nivel tecnolóxico actual dos diferentes 
sectores produtivos.

• Identificar as oportunidades de mellora, no curto e 
medio prazo, para o sector industrial.

• Adecuar as políticas públicas ás necesidades das 
empresas e sectores.

En que áreas de negocio?

•  Facer chegar as necesidades das empresas á Xunta de 
Galicia.

•  Coñecer as axudas que ofrece a administración para a 
modernización tecnolóxica e industria 4.0.

•  Coñecer as mellores prácticas a seguir para mellorar a 
competitividade dentro do seu sector industrial. 

• Obter un informe personalizado, se o desexa, sobre a súa 
situación.

• Ter aceso a información tecnolóxica e ás capacidades 
existentes nos centros tecnolóxicos.

Que vou obter a cambio? 

Participar nunha entrevista na que un experto dun 
centro tecnolóxico preguntará sobre a situación e 
perspectivas da súa empresa en tecnoloxía e procesos 
relacionados coa industria 4.0.

Que teño que 
facer se participo? 



ATIGA é a alianza dos seis Centros Tecnolóxicos de referencia en Galicia: AIMEN, ANFACO-CECOPESCA, CTAG, 
ENERGYLAB, GRADIANT e ITG.

O seu obxectivo é xerar e transferir coñecemento científico e tecnolóxico ás empresas, converténdose no seu aliado 
estratéxico en I+D+i. A través da cooperación entre os seus membros, ATIGA sitúa a Galicia como referente tecnolóxico, 
unindo esforzos para impulsar a participación das empresas galegas en proxectos europeos e fomentando a súa 
internacionalización.

Persegue conectar os diferentes sectores industriais, mediante metodoloxías de traballo e solucións tecnolóxicas 
transversais que faciliten a hibridación sectorial.

AIMEN Centro Tecnolóxico é un referente, nacional e internacional, en I+D+i e 
prestación de servizos tecnolóxicos no eido dos materiais e tecnoloxías de fabricación
avanzada, en especial as tecnoloxías de unión e tecnoloxías láser aplicadas ao procesado 
de materiais e á robótica. Está presente nos principais sectores de actividade industrial. 

ANFACO-CECOPESCA é o Centro Tecnolóxico de ámbito estatal de referencia para o 
sector mariño e alimentario, desenvolvendo proxectos de I+D+i de carácter nacional e 
internacional e transferindo solucións tecnolóxicas avanzadas á industria. As súas liñas 
de I+D+i ofrecen una cobertura integral ás demandas actuais do tecido empresarial, 
poñendo á súa disposición os medios técnicos máis avanzados.

O Centro Tecnolóxico de Automoción de Galicia (CTAG) é unha entidade creada para 
ofrecer solucións avanzadas á industria do automóbil, apoiando ás empresas do sector 
na súa modernización e adaptación ás novas tecnoloxías no seus produtos e procesos de 
fabricación, mediante o impulso da investigación, o desenvolvemento e a innovación 
tecnolóxica.

O Centro Tecnolóxico de Telecomunicacións de Galicia (GRADIANT) sitúase como socio 
fundamental orientado ás necesidades da industria no ámbito das telecomunicacións, 
achegando solucións innovadoras en tecnoloxías para a seguridade e a privacidade; o 
procesado de sinais multimedia; a biometría e a analítica de datos; a internet das cousas 
e os sistemas avanzados de comunicación.

O Centro Tecnolóxico de Eficiencia e Sustentabilidade Enerxética (ENERGYLAB) é 
un centro de referencia nacional e internacional especializado en proxectos 
innovadores no eido do medio ambiente que ten como misión desenvolver e 
difundir tecnoloxías, produtos e hábitos de consumo que optimicen a eficiencia e 
a sustentabilidade enerxética, nos sectores industrial, terciario, transporte e na 
sociedade en xeral.

O Instituto Tecnolóxico de Galicia (ITG) ten como obxectivo mellorar a capacidade 
competitiva de empresas, organizacións e profesionais de distintos sectores estratéxicos, 
facilitando o seu acceso a actividades de investigación e desenvolvemento tecnolóxico e 
impulsando os procesos de innovación en catro áreas de coñecemento relacionadas entre 
sí: sensórica e comunicacións, TIC, enerxía e construción sustentable.



Para máis información: www.atiga.es 

Re-acciona TIC

Proxectos 
de formación 
Industria 4.0

PEMES galegas

Organismos 
intermedios que 

organicen formación 
para traballadores 

en activo.  

Organismos 
intermedios e pemes 

con actividade no 
ámbito da nova 

industria

AXUDAS DO IGAPE 

Servizos a pemes para 
executar proxectos 
de diagnóstico ou

intervencións 
de mellora

Captación 
relacionada cos 

conceptos de 
industria 4.0 e 

xestión avanzada

Arranque e impulso 
da diversificación 

e dixitalización 
de instalacións 

produtivas

AXUDAS GAIN 

Proxectos Piloto 
Fábrica 4.0

AXUDAS PORCENTAXE 
DE SUBVENCIÓN

PORCENTAXE 
DE SUBVENCIÓN

Financiamento 
PLANS DE 

CAPACITACIÓN PARA 
A INNOVACIÓN

Programa
 UNIDADES MIXTAS 
DE INVESTIGACIÓN

Programa 
CONECTA PEME 

Agrupación de 
empresa + organismo 

de investigación

Agrupacións de 
empresas (de 2 a 6)

Microempresas e 
PEMES con domicilio 

social ou centro de 
traballo en Galicia

PROGRAMA 
PRINCIPIA

Empresas con 
domicilio social  ou 
centro de traballo 

en Galicia

Axudas ás 
ACELERADORAS 

DE APOIO AO 
EMPRENDEMENTO 

INNOVADOR

Creación, posta en marcha 
e consolidación de unidades 

mixtas de investigación 
(empresa + organismo de 

investigación)

Cooperación entre as PEMES e 
os demais axentes do sistema 

rexional de innovación 
para o desenvolvemento de 

proxectos de I+D+i 

Mellora da capacidade 
de innovación das PEMES

Fomentar o emprendemento 
innovador e a creación de 

empresas en Galicia

Empregabilidade do 
persoal en actividades 

de I+D+i

Empresas en Galicia 
e organismos de 

investigación

INFORMACIÓN PROVISIONAL E NON EXHAUSTIVA SOBRE AS AXUDAS

INFORMACIÓN PROVISIONAL E NON EXHAUSTIVA SOBRE AS AXUDAS

AXUDAS

FINALIDADE

FINALIDADE BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

50-70%

50-70%

10.000 € por
contrato
12 meses

Axudas fondo 
perdido + 

préstamos 
participativos

50%

30%

15-80%

25-35%


