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O 
dez de xuño de 1992 o Parlamento galego 
aproba a lei de creación do Instituto 
Galego de Promoción Económica (Igape). 
Dous meses antes, a Exposición Universal 
de Sevilla abrira as súas portas. Mentres 

Galicia se prepara para colocarse como referente 
mundial coa primeira promoción global da Ruta 
Xacobea en 1993, nace o Igape. 

O uso de Internet estaba lonxe de ser práctica cotiá 
en todo o mundo cando a decisión do Goberno 
galego de contribuír á promoción dun tecido 
empresarial moderno e competitivo se concreta na 
creación deste organismo público de desenvolve-
mento económico.  

A vontade de modernización e a aposta por novas 
fórmulas para o fomento do desenvolvemento 
económico definían á sociedade galega daquel mo-
mento. O Igape creouse mirando ao futuro, por iso 
a introdución de Internet como ferramenta tecno-
lóxica habitual na actividade das empresas galegas 
foi un dos obxectivos que definiron os primeiros 
programas de apoios que o Instituto achegou.

Con esa mirada ao futuro, a sociedade galega de 
hoxe encara os retos e oportunidades que se pre-
sentan. Esa mesma mirada é a que define a folla de 
ruta do Igape no seu labor de apoio ao emprende-
mento, á mellora da competitividade, á expansión 
internacional do sistema produtivo implantado no 
territorio, á captación de novos investimentos para 
Galicia e á creación de emprego.

No mellor ciclo exportador da historia, Galicia 
afronta sen medo a globalización dos mercados, 
os procesos produtivos e as vendas, ademais dos 
cambios que a nivel global están a experimentar as 
demandas de consumidores e clientes. As empre-
sas galegas, co seu saber facer e a súa aposta pola 
calidade, abordan a súa transformación tecnolóxica 
e dixitalización para non perder o pulo dos novos 
tempos. E nese esforzo o Igape seguirá sendo, 
como ata agora, un aliado constante. 

Alberto Núñez Feijóo
presidente da xunta de galiciatransfOrmandO 

galicia
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a
s empresas deben ser e son as protago-
nistas da actividade económica. Do seu 
dinamismo, da súa ambición e da súa 
capacidade de innovación e colaboración 
depende a boa marcha da nosa economía.

Á Xunta de Galicia correspóndelle eliminar obstáculos 
–como estamos a facer a través da Lei de implantación 
empresarial– e facilitar a creación de ecosistemas 
favorables ao emprendemento e á innovación, así 
como promover a creación de emprego e a internacio-
nalización do tecido produtivo.

Por iso habilitamos instrumentos específicos e 
especializados, pero tamén por iso estimamos de 
especial importancia o traballo en rede, no marco 
de xornadas e networkings onde está o Igape, o 
instrumento de máis longa traxectoria, da man de 
todas as iniciativas que se desenvolven desde a 

Administración autonómica para impulsar a innova-
ción e o talento, a creación de emprego de calidade, 
e o aforro e a eficiencia enerxética.

Todos estamos a sumar para que este labor 
conxunto poida ser máis eficiente, para contribuír 
á constante e necesaria reinvención do tecido 
produtivo. O Igape cumpre 25 anos centrado no 
desenvolvemento da Axenda Industria 4.0, compro-
metido coa empresa do futuro. 

Fancisco Conde
conselleiro de economía,  
emprego e industria e presidente  
do igape

saúdo
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introdución

O 
Igape é o organismo da Xunta de Galicia 
que ten a misión de favorecer o desen-
volvemento empresarial. Ao longo dos 
seus primeiros 25 anos, vén traballando 
nos principais eixos nos que se soste-

ñen a modernización e a consolidación do tecido 
empresarial: internacionalización, competitividade, 
emprendemento, investimento e financiamento.

A estrutura organizativa do Igape, a través das súas di-
reccións e subdireccións, está deseñada para garantir 
o cumprimento dos fins últimos da empresa galega, 
tanto desde a visión individual como a de conxunto. 
Por riba desas liñas de actuación e do organigrama 
deseñado para levar a cabo a súa misión, o Igape 
conta con dúas características que o fan único. 

Por unha banda, un equipo composto principal-
mente por economistas, avogados e enxeñeiros, 

que soubo manter o contacto cos axentes económi-
cos da nosa sociedade en cada un dos 25 anos de 
traxectoria do Instituto.

Ademais, dispón da credibilidade e confianza que ano 
tras ano as empresas, as asociacións empresariais, os 
sindicatos, as entidades financeiras e, en definitiva, 
o conxunto da sociedade nos concede para que o 
Igape trace e lidere a senda que nos ha levar cara o 
modelo económico de equilibrio e equidade que como 
sociedade perseguimos.

Asumo con orgullo e satisfacción dirixir esta insti-
tución que, unha vez acadas as expectativas na súa 
primeira travesía, ten a responsabilidade de seguir 
dando respostas ás inquedanzas de todas e cada unha 
das empresas galegas.

Felicidades por estes primeiros 25 anos de éxitos. 

Juan Manuel Cividanes Roger
director do igape
2016-actualidade
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1995
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2011

2016

1993 – 2018

Q ue bos recordos! Cun logo colorista e novo e un 
equipo liderado por enxeñeiros, economistas e 
avogados, dispostos a fomentar a competitivida-

de e a innovación, instalábame en Santiago para crear 
e poñer en marcha o IGAPE en 1993.

Os novos obxectivos: Información, formación e servi-
zos ás empresas galegas.

Que facía eu alí? Era a persoa indicada? Era un bo 
desafío e aceptei. Fixemos moitas cousas das que me 
sinto orgulloso e creo que cumprimos os obxectivos.

Información:
•	Lanzamos o programa IGATEL, cando estaba a 

comezar Internet. 

Formación:
•	Plan PIMEGA (Plan Integral de Mellora da Empresa 

Galega). Aínda me sigo atopando empresarios que 
encomian a súa participación no famoso plan.

•	Programa LANZA de creación de empresas.
•	Editamos o libro “Galicia Good Business Oportuni-

ties”, situando a Galicia no centro do mundo.

Servizos:
•	Creamos un programa para a internacionaliza-

ción da empresa galega con bolseiros de apoio 
que posteriormente se converteron en responsa-
bles de exportación.

Tiven a oportunidade de traer a Galicia algúns notables 
conferenciantes:

•	Eliyahu M. Goldratt, o autor de “A Meta”, o mellor 
libro sobre como resolver unha crise empresarial.

•	Edward de Bono, “Seis chapeus para pensar”. 
Creatividade seria.

•	 Ignacio López de Arriortúa, “A terceira revolución 
industrial”. Un enxeñeiro español de moda.

Colaborei con empresas incribles que constituían 
o tecido empresarial galego apoiándoas en todo o 
posible para facelas aínda máis competitivas. Toda 
unha experiencia que hoxe, 25 anos despois, recordo 
con orgullo e agradecemento a todos os meus 
colaboradores. 

Juan Manuel  
López Valcárcel Cerqueira

director do igape  
desde 1993 ata 1995

 Os nOvOs 
ObxectivOs: 

infOrmación, 
fOrmación e 
servizOs ás 

empresas galegas
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O meu breve paso pola dirección do Igape obede-
ceu a un dobre compromiso: atender a petición 
de José Antonio Orza para reconducir e consoli-

dar a estratexia e a estrutura organizativa do Instituto, 
nun momento no que ampliaba as súas funcións, e, 
ao mesmo tempo, ser coherente coas formulacións 
recollidas no primeiro Plan Económico de Galicia, 
que tiven a oportunidade de dirixir na miña etapa de 
colaboración na Consellería de Economía e Facenda, 
entre 1983 e 1988. 

Tiña que asumir ese reto en moi pouco tempo, pois 
debería retornar ao meu posto na dirección de Fac-
torías Vulcano e na Universidade de Vigo. Atopeime 
cun equipo de persoas que respondeu con entrega 
e ilusión. Entre outros labores, afrontamos xuntos a 
consolidación do cadro de persoal e establecemos 
unha estrutura interna de postos de traballo acorde 
coas novas necesidades e orientacións, na que 
tratamos de afondar na visión do sistema produtivo 
desde a óptica de cadeas de actividades empresa-
riais; reconducimos a política de avais; revitalizamos 
o Consello Asesor; expuxemos o proxecto para a 
construción do edificio que albergaría a súa sede e 
a doutros organismos. O obxectivo fundamental era 
orientar todos os esforzos para impulsar unha acción 
máis coordinada, tanto internamente como coas 
Consellerías sectoriais da Xunta, nunha estratexia de 
desenvolvemento de Galicia tendente ao crecemento 
do VAB, especialmente do sistema empresarial.

Mentres, asistimos á intensificación de políticas 
de innovación, á creación dos clústeres máis 
significativos e á intensificación das liñas de 

n os comezos da década dos 90, formando parte 
do equipo do entón Conselleiro de Economía e 
Facenda José Antonio Orza Fernández, tiven a 

oportunidade de participar na xénese do Igape. Tratába-
se de definir unha estrutura organizativa que, ademais 
de xestionar os programas de incentivos rexionais, 
puidese desenvolver novos programas para favorecer a 
modernización e consolidación do tecido empresarial 
galego, a creación de novas empresas, a internacionali-
zación da industria galega e a atracción de investimen-
tos empresariais do exterior cara a Galicia.

Nacía entón o Instituto Galego de Promoción Econó-
mica cunha encomenda realmente complexa e ambi-
ciosa, e para iso, ademais dos recursos financeiros, 
habería de dotarse dun equipo humano coa formación, 
a dedicación e o entusiasmo necesarios para desen-
volver adecuadamente a tarefa encomendada.

Durante a miña etapa como directora xeral do 
organismo no período 2000 a 2005, puiden constatar 
en primeira persoa a súa capacidade técnica e es-
pecialmente a súa implicación no desenvolvemento 
das súas funcións do equipo de profesionais cos que 
contaba e cos que foi un auténtico pracer traballar.

Os meus parabéns a todos os que conforman e 
conformaron o Igape polos anos cumpridos, e os 
meus mellores desexos de éxito para o futuro na 
consecución dos seus obxectivos. 

política económica e financeira que máis incidían 
no desenvolvemento do tecido produtivo; o Igape 
logrou unha importante proxección: o seu orzamento 
creceu case un 40% e, a pesar de certas reticencias 
de Consellerías da Xunta, iniciouse o novo edificio. 
O equipo humano tivo unha dedicación modélica 
que sempre lembrei con admiración e orgullo. Unha 
etapa forzosamente breve pero moi útil e interesante 
para todos. 

Jorge 
González Gurriarán

Margarita  
Rodríguez Rama

director do igape  
en 1995

directora do igape  
desde 2000 ata 2005

 tratamOs 
de afOndar 
na visión 
dO sistema 
prOdutivO 
desde a óptica 
de cadeas de 
actividades 
empresariais

 puiden 
cOnstatar en 
primeira persOa 
a capacidade 
técnica e a 
implicación dO 
equipO humanO
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a riqueza dos países depende, en gran medida, da 
calidade das súas institucións. Por tanto, o que 
un novo e dinámico Instituto celebre os seus 

primeiros 25 anos cun bo desempeño é motivo para 
sentirnos orgullosos.

Agradezo a oportunidade que se me brinda para 
mostrar a miña satisfacción e orgullo persoal por 
poder formar parte do formidable equipo de persoas 
do Instituto, cuxa valía nestes momentos quero 
recoñecer de novo.

O Igape procura que se canalice un volume importante 
de fondos, sobre todo europeos, cara a investimentos 

na nosa terra, así como apoia os ecosistemas de 
emprendemento e de innovación, con visión global. 
Para iso conta cun gran equipo de persoas, cunha 
estratexia e cun coñecemento acumulado, que serán 
fundamentais para que os empresarios poidan apro-
veitalo e que a sociedade se beneficie diso.

Oxalá que teñamos éxito nos retos que nos vaiamos 
marcando. 

Q uería en primeiro lugar felicitar a todas as 
persoas vinculadas coa brillante historia do 
Igape nos seus primeiros 25 anos de vida. É 

claramente unha historia de éxito que contribuíu de 
forma decisiva ao desenvolvemento económico de 
Galicia e que só pode explicarse a través daquelas 
claves que vivín en primeira persoa: a profesionali-
dade, implicación, bo facer e, sobre todo, o orgullo 
dos seus profesionais polo traballo que realizaban. A 
miña etapa no Igape foi a miña primeira experiencia 
profesional no sector público e no medio da crise 
económica e financeira máis profunda probablemen-
te da historia, e teño que dicir que nesa “tormenta 

perfecta” o Igape demostrou ter unha “tripulación” 
magnífica. Aínda que sei que pode custar crelo, para 
min foron dous anos inesquecibles, tanto no ámbito 
persoal como no profesional. Estou seguro de que 
teremos Igape por moito tempo máis e que seguire-
mos celebrando anos e éxitos. Moita sorte!. 

O dezaseis de marzo de 2011 iniciaba un novo 
reto profesional, na administración pública, na 
sociedade de capital risco XesGalicia. Ese día ía 

marcar a etapa máis intensa e apaixonante que vivín 
ata a data.

Accedín á dirección do Igape seis meses máis tarde, 
no medio do que se podería denominar a ¨tormenta 
económica perfecta¨: crise de demanda, crise de 
oferta financeira, crise da institución… crise en 
letras maiúsculas. 

Non foi fácil, de feito foi moi difícil. Xerar ilusión 
interna, atender aos nosos clientes e responder o 

accionista custou esforzo, tempo e algunha cana…

Pero despois de todo tempo escuro, veñen tempos 
de luz…

E o Igape, como organismo público ao servizo da 
empresa, da que aínda non naceu, da que si o fixo e 
quere crecer e, si, da que atravesa dificultades, está 
onde lle corresponde: vinte e cinco anos servindo de 
faro ao ecosistema empresarial galego. 

De forma discreta, profesional e eficiente.

Como debe ser. 

O Instituto Galego de Promoción Económica, ten 
tal poder de abdución que non podes concibir 
a súa dirección sen unha intensa entrega; foron 

varios anos, algúns navegando nun mar calmo, con 
correntes a favor e ventos portantes, constantes, 
intensos, fronte a outros de mar encristado, ondas 
xigantescas, e unha tras outra, sen acougo nin 
respiro, galernas e borrascas.

Eu, que viña da empresa privada, cos receos propios: 
público vs privado, atopeime cun persoal entrega-
do, motivado, consciente da responsabilidade de 
manexar os cartos de todos; fun descubrindo a súa 
formación e profesionalidade, seriedade e rigor, pero 

tamén a flexibilidade e sensibilidade naqueles casos 
que así o requirían.

Grazas á proactividade dous seus traballadores, o 
Igape sempre foi valorado por outras institucións de 
apoio económico do resto das Comunidades Autóno-
mas como un ente moi activo e capaz de anticiparse ás 
necesidades do tecido empresarial. Exemplo a seguir.

Sentinme moi honrado de dirixilo. Estarei sempre 
agradecido a quen confiou en min, José Ramón 
Fernández Antonio, e como non, a todo o persoal do 
Igape, sen excepcións, polo apoio recibido.

Foi unha honra. 

José Antonio
Delgado Arce

Joaquín
Varela de Lima y Cominges 

Javier  
Aguilera Navarro

Álvaro
Álvarez Blázquez Fernández

director do igape  
desde 2005 ata 2007

director do igape  
desde 2009 ata 2011

director do igape  
desde 2011 ata 2016

director do igape  
desde 2007 ata 2009
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U
nha análise das principais magnitudes 
económicas de Galicia referenciadas aos 
anos 1993, data na que se creou o Igape, 
e 2017, último exercicio completo do que 
temos información, permite facer unha foto 

fixa que, á marxe dos vaivéns obvios derivados de 
crises globais ou de situacións puntuais de determi-
nados sectores estratéxicos, evidencia a evolución 
experimentada por esta Comunidade, non só a nivel 
económico, senón tamén social.

Así, vemos que, cunha ocupación en niveis similares 
ou lixeiramente superior na actualidade, o Produto 

Interior Bruto, índice que permite medir a riqueza 
dun país, practicamente se multiplicou por tres 
neste período de 25 anos, o que, evidentemente, 
repercute non só no tecido empresarial, senón tamén 
no conxunto dos cidadáns e a súa calidade vida. 
Esta comparativa pon de relevo, ademáis, cambios 
substanciais na distribución sectorial da economía 
galega, e tamén na capacidade de xeración de rique-
za de cada sector.

Neste sentido, cabe destacar que nestes 25 anos 
se rexistrou un transvase de emprego do sector 
primario cara ao de servizos, aínda que o primeiro 
incrementou o seu Valor Engadido Bruto (VEB) case 
un 50%, o que pon de manifesto unha extraordi-
naria transformación e modernización do sector.  
Pola súa banda, o sector servizos rexistrou un alza 
no seu VEB do 193,24%, a industria un 144,36% 
e a construción un 78,17%. Todo isto evidencia 

unha transformación do tecido empresarial no seu 
conxunto en termos de competitividade.

Outra medida significativa da evolución da economía 
galega vén dada polo comercio exterior de bens. O 
volume de exportacións multiplicouse por 8,5 e o de 
importacións por 5,7, cun saldo comercial que en 
1993 se situaba en cifras vermellas e que en 2017 se 
achegou aos 4.500 millóns de euros.

En definitiva, os datos revelan unha transformación subs-
tancial da economía galega, cun movemento do emprego 
cara ao sector servizos pero, sobre todo, cun incremento 
da capacidade de xerar riqueza en tódolos sectores e 
cunha consolidación nos mercados exteriores. 

E, neste proceso, o Igape acompañou, asesorou e 
impulsou as empresas galegas nun camiño, o da 
competitividade, que xa non ten marcha atrás 

 aO lOngO 
destes 25 anOs, O 
igape acOmpañOu, 
asesOrOu e 
impulsOu ás 
empresas 
galegas nO 
camiñO da 
cOmpetitividade

nestes anos produciuse 
unha transformación 

do tecido empresarial 
en termos de 

competitividade

desde 1993, 
rexistrouse un trasvase 
de emprego do sector 
primario ao sector 
servizos

galicia
1993    2018vs
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en cifras
1993    2018vs

o Produto interior 
Bruto, índice que 
permite medir a 
riqueza dun país, 
practicamente se 
multiplicou por tres 
neste período de 
25 anos

193,53%

pib
prezOs de mercadO

1993 2017

g
alicia experimentou nestes 25 últimos 
anos unha auténtica transformación, sendo 
capaz de enfrontarse aos retos que cada día 
propón un modelo económico máis global, 
máis dinámico e máis competitivo.

A comparación das principais magnitudes da 
economía galega permite comprobar o verdadeiro 
cambio que se está producindo en Galicia no 
último cuarto de século. Todos os sectores teñen 
medrado de maneira exponencial desde 1993, o 
que fai que a Comunidade e o seu tecido empresa-
rial sexan un referente desde o punto de vista 
económico. A industria galega é consciente de 
que o futuro pasa polo seu compromiso coa I+D+i 
e a súa aposta pola dixitalización. 

cOnstrución
veb

1993 2017

78,17%

agricultura, gandería, 
silvicultura e pesca

veb

1993 2017

49,67%

industria
veb

1993 2017

144,36%

servizOs
veb

1993 2017

193,24%

PiB e  
distriBUciÓn  

sectOrial

  
a cOmparación 
das principais 
magnitudes 
ecOnómicas 
de galicia 
permite ver a 
transfOrmación 
ecOnómica desta 
cOmunidade nO 
transcursO dOs 
últimOs 25 anOs 

AGRiCULTURA, 
GAndeRÍA, 
siLviCULTURA e 
PesCA

indUsTRiA

ConsTRUCión

seCToR seRviZos

datos 
proporcionados 

polo ine, iGe, Ces 
e a Fundación 

BBvA



22 23

MEMORIA

tOtal

20171993

6,75%

1993

1993

1993

1993
2017

2017

2017

2017

Postos de traballo 
equivalentes a 

tempo completo

OcUPaciÓn

 desde 1993 
rexistrOuse 
un incrementO 
dOs pOstOs 
de traballO 
equivalentes a 
tempO cOmpletO 
nun 6,75%

AGRiCULTURA, 
GAndeRÍA, 
siLviCULTURA e 
PesCA

indUsTRiA

ConsTRUCión

seCToR seRviZos

Cantidades 
indicadas en miles 

de euros

746%

469%

1077%

expOrtacións

impOrtacións

saldO cOmercial

cOmerciO 
eXteriOr  
de Bens

2.562.245

3.022.491

21.679.445

17.184.235

-460.246

4.495.210

e
mprego e comercio exterior son dúas das 
magnitudes que permiten apreciar a transforma-
ción da economía galega ao longo dos últimos 
25 anos. No caso do emprego, cómpre salientar 
que se mantivo, e mesmo creceu lixeiramente 

o número de empregos a xornada completa, pero o que 
verdadeiramente permite apreciar esa transformación 
son os cambios na distribución sectorial dos postos de 
traballo, cun peso dos servizos aínda maior que en 1993, 
en detrimento do sector primario.

No tocante ao comercio exterior, os datos poñen de 
manifesto que o tecido empresarial galego atopou nos 
mercados exteriores unha vía de crecemento que difícil-
mente se podería ter acadado no mercado interior. 

datos 
proporcionados 

polo ine, iGe, Ces 
e a Fundación 

BBvA

datos 
proporcionados 

polo ine, iGe, Ces 
e a Fundación 

BBvA

en cifras
1993    2018vs
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U n cuarto de século dá para moito. Mais se do que 
se trata é de analizar as dinámicas e transforma-
cións dunha economía rexional coma a galega. 

Non obstante, se combinamos tres variables funda-
mentais (o Produto Interior Bruto ou PIB, o emprego 
e a poboación) e usamos a economía española de 
referencia, podemos ter unha boa visión de conxunto 
minimizando os vimbios. 

En 1993 Galicia supuña o 5,5% do PIB español, o 7% da 
súa poboación e o 7,9% do emprego total. A renda per 
cápita dos galegos situábase nos postos de cola (78,9%) 
e a produtividade do traballo era das máis baixas (70,2%). 
En 2017, Galicia perdeu algo de peso no PIB español 
(5,2%), pero moito máis na poboación (5,8%) e, nomea-
damente, no emprego (5,6%). En consecuencia, o PIB per 
cápita aumentou once puntos, ata o 89,9%. Hoxe somos 
xa unha comunidade autónoma na parte media baixa da 
clasificación por renda, cunha produtividade aparente do 
traballo moi preto xa da media española (93,6%). 

En síntese, a economía galega medrou algo menos que 
a española (mais o mesmo desde o ano 2000), viu que a 

súa poboación se estancaba (-1% acumulado) mentres o 
conxunto dos españois medraba case o 20%, e reduciu 
moitísimo subemprego no sector primario, de xeito que a 
produtividade agregada se disparou. As transformacións 
produtivas, ás que contribuíron moi pouco os investimen-
tos estranxeiros directos (menos do 1% de todo o recibido 
por España), producíronse nun escenario de “converxencia 
pasiva”; isto é, de axuste á baixa e redimensionamento do 
emprego e poboación. 

En positivo, salienta a puxanza de moitas empresas 
galegas, a maioría delas de natureza familiar. Hoxe 
temos firmas galegas destacando en moitos subsec-
tores: Inditex, Estrella Galicia, Coren, Finsa, Gadisa, 
Jealsa, Rodman, Norvento, Delta, Unvi, Televés, 
Adolfo Domínguez... Son só unha ducia de exemplos 
espallados por toda a xeografía galega de empresas 
ben coñecidas en España e mesmo noutros países da 
Unión Europea; só a punta de lanza dun tecido empre-
sarial que, obviamente, non é aínda equiparable ao de 
Cataluña, Madrid ou o País Vasco, pero que en 2018 é 
envexa de comunidades autónomas que en 1993 nos 
miraban de ti a ti.

Pensando no ano 2043, na miña listaxe de desexos e 
obxectivos aparecen os tres seguintes ben arriba. Primeiro, 
ser quen de atraer investimento estranxeiro. Citroën é un 
magnífico exemplo dos efectos beneficiosos da implan-
tación de multinacionais. Segundo, o apoio o emprende-
mento e a creación de postos de traballo de calidade para a 
xente nova. Nestes momentos Galicia ten un problema de 
avellentamento e falla de natalidade cuxa resolución pasa, 
en boa medida, por esa mellora de oportunidades laborais. 
Terceiro, a integración plena do sistema universitario ga-
lego co tecido empresarial, a Administración e o conxunto 
da sociedade. Nun mundo de complexidade crecente, 
contar con cerebros auxiliares de alto rendemento, coma os 
que hai nas universidades, é un recurso que non se pode 
desbotar. Pero iso exixe cambios culturais e unha revolu-
ción na flexibilidade do sistema universitario galego para 
adaptarse ás necesidades e peticións do mundo exterior. 
Coido que nisto vai o seu propio futuro. 

cOlabOración

Santiago Lago Peñas
director do Foro económico de galicia

“un dOs meus desexOs 
para 2043 é a integración 
plena dO sistema 
universitariO galegO 
cO tecidO empresarial, 
a administración e O 
cOnxuntO da sOciedade”

 hOxe O nOsO 
tecidO prOdutivO 
é a envexa de 
cOmunidades 
que en 1993 nOs 
miraban de ti a ti

o autor salienta 
a necesidade 
de favorecer o 
emprendemento e 
crear emprego de 
calidade

memOria

25 anOs de  
transfOrmacións
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O 
Instituto Galego de Promoción Económica 
naceu en 1993 como un instrumento básico 
de actuación da Xunta de Galicia para a 
dinamización económica da comunida-
de autónoma (Lei 5/1992 do 10 de xuño de 

creción do Igape).

Constitúese como ente público adscrito á consellería 
competente en materia de promoción da actividade 
económica para cumprir o fin primordial de mate-
rializar as iniciativas e os programas de promoción 
empresarial e fomento do desenvolvemento territorial.

Desde a súa xestación, a súa meta principal é a 
mellora do sistema produtivo galego e dos 
procesos de produción, xestión e comercializa-
ción. Para acadala traballa man a man cos principais 
actores, as empresas galegas, coa atención posta 
nas pequenas e medianas empresas, apoiando os 

procesos de creación, consolidación e crecemento do 
tecido empresarial galego. 

A actividade do Igape xira arredor de tres obxectivos bá-
sicos a partir dos que se desenvolven as liñas de apoios 
e os servizos que ofrece ás empresas e aos sectores 
produtivos: o fomento do espírito emprendedor, o 
fortalecemento da competitividade das empresas 
galegas e a súa proxección exterior. O nexo que une 
estes obxectivos é a cooperación entre empresas, unha 
estratexia de carácter horizontal que está presente na 
planificación dos instrumentos de apoio.

As transformacións das economías galega e mundial 
e das necesidades das empresas galegas enmarcan 
a evolución no deseño dos programas postos en 
marcha. A etapa inicial tras a creación do Instituto 
caracterizouse polo predominio dos apoios financeiros 
para as pemes e a xestión das axudas outorgadas pola 
Administración central ao abeiro da Lei de incentivos 
económicos rexionais. 

Pero o Igape comezou de inmediato a abrir o abano de 
apoios e servizos no ámbito da promoción do empren-
demento, mediante programas como o Lanza (1994), 
no apoio aos investimentos vinculados a creación 
de emprego estable (1997), no ámbito da mellora da 
competitividade (sobre todo a partir de 2001) e na área 
de internacionalización, onde se reforzou o marco de 
apoios, iniciado xa nos primeiros anos do Igape coas 
bolsas de promoción exterior, a partir do 2006. 

A evolución constante seguiu ata madurar, nos últimos 
anos, mediante instrumentos de calado e longo alento 

que vertebran os principais campos de acción do 
Instituto: a Lei de emprendemento e da competitivi-
dade de Galicia (2013), a estratexia de internaciona-
lización da empresa galega (desde 2014) a Axenda 
Industria 4.0 (a partir de 2015) e a Lei de implantación 
empresarial (2017). 

O igaPe 
inicia o camiño

o principal obxectivo do igape é 
mellorar o sistema produtivo galego

en 25 anos, o 
igape canalizou 
moitos recursos 
para mellorar a 
competitividade 
das empresas 
galegas

en cifras

81.591
nº empresas beneficiarias

105.815
nº de sOlicitudes

14.000
millÓns

investimentO apOiadO

13.953.448.564 €

1.800
millÓns

subvención cOncedida

1.847.825.530 €

6.400
millÓns

préstamO incentivable

6.454.195.808 €

907 
millÓns

aval cOncedidO

907.197.872 €
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cOmPañeirOs 
de viaXe

 cómpre 
agradecer O 
traballO das 
entidades que 
acOmpañan 
aO igape na 
dinamización 
dO sistema 
prOdutivO galegOd

esde o comezo da súa andaina, o Igape 
articula o seu quefacer de forma conxunta 
coa actividade dun amplo abano de axen-
tes cos que comparte a meta común de 
contribuír ao fortalecemento e á expansión 

do tecido empresarial galego.

Afrontar os retos de xeito coordinado coas empresas 
e as agrupacións empresariais permitiu durante este 
tempo coñecer de primeira man as súas necesidades, 
sumar esforzos e recursos, deseñar estratexias de 
xeito conxunto e achegar apoios que contribuíron a 
mellorar a competitividade e a crear emprego. Esa 
maneira de traballar e eses obxectivos seguirán 
sendo no futuro as guías do labor do Igape.

Un percorrido pola historia das accións de promo-
ción do Igape non pode deixar de recoñecer o esforzo 
das entidades que cooperaron para facelas realidade. 
Ao longo deste documento lembramos as numero-

sas experiencias de colaboración desenvoltas e os 
resultados obtidos grazas aos compañeiros de viaxe 
que veñen acompañando ao Igape nestes 25 anos 
de traballo de dinamización do sistema produtivo 
galego: outras administracións públicas, entidades 
financeiras, sociedades de garantía recíproca, redes 
de business angels e organismos intermedios de 
carácter empresarial clústeres, confederacións e 
asociacións de empresarios ou cámaras de comercio, 
entre outros. 

A suma de 
esforzos 
permite avanzar 
en termos de 
competitividade 
e emprego

PrOmOvemOs  
a cOlaBOraciÓn

... cOn

... a travÉs de Participación 
conxunta en 
proxectos europeos

Xestión conxunta de 
programas de apoio 
ás empresas

Convenios 
para facilitar o 
financiamento

Apoio na busca 
de investidores 
privados

Accións formativas

Clústeres

Asociacións de 
empresarios

Confederacións de 
empresarios

Cámaras de comercio

outros

Outras
administracións

entidades
financeiras 

e sgrs

redes de
business
angels

OrganismOs 
intermediOs 
de carácter  
empresarial

Ben de xeito directo ou ben 
promovendo actuacións en 
colaboración con entidades e 
agrupacións empresariais, o 
igape impulsa ás empresas 

para que superen os seus retos 
competitivos. A colaboración, 
tanto entre as empresas como 
coas administracións ou con 
outras organizacións, permite 

reducir custos e riscos mediante 
a suma de esforzos e recursos, 
o que contribúe a mellorar o 
crecemento do tecido productivo 
de Galicia.
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a nosa historia de cooperación co Igape 
comezou hai 21 anos, con 38 provedores 
de automoción de Galicia. Hoxe en Cea-

ga somos 120 compañías, 70 delas pemes, o 
que supón o 100% das empresas que integran 
o sector do automóbil de Galicia. A política de 
clústeres que promoveu o Igape en Galicia foi 
imitada en moitos lugares do mundo. 

Desde a creación de Ceaga, o Igape acompa-
ñounos en todos os nosos proxectos. O máis 
importante para nós, aínda que non o que máis 
notoriedade tivo, foi o deseño do primeiro plan 
estratéxico sectorial da automoción de Galicia, 
un proxecto moi importante que sentou 
as bases de partida de todos os proxectos 
cooperativos de alto impacto que puxemos en 
marcha nos anos seguintes. De feito, países 

como Austria, Alemaña ou Francia, viñeron a 
coñecer o modelo deseñado conxuntamente 
entre Igape e Ceaga. É máis, fomos mesmo 
convidados polo Ministerio de Industria a 
presentar o noso plan estratéxico ante todos 
os clústeres constituídos en España naquel 
momento, que eran máis de 300.

Nós cremos que para impulsar a compe-
titividade das empresas de automoción 
necesitamos apoiarnos en tres alicerces: 
a administración, neste caso o Igape; as 
empresas; e os centros de coñecemento, 
como universidades ou centros tecnolóxicos. 
Entre os tres, creamos no ano 2002 o noso 
propio centro tecnolóxico, o CTAG, no que o 
papel impulsor do Igape, como patrón que é, 
resulta fundamental. 

clúster de 
autOmOción de 
galicia
Alberto Cominges
xerente

asOciación  
de empresariOs  
de deza

Antonio Lamas Carral
presidente

“O igape  é O aliadO que 
precisamOs para facilitar 
a adaptación a un 
mercadO glObalizadO  
e cambiante”

d esde a Asociación de Empresa-
rios de Deza, que naceu entre as 
Olimpíadas de Barcelona 92 e o 

Xacobeo do 93 e que, polo tanto, tamén 
vén de cumprir 25 anos, consideramos 
que o IGAPE está consolidado como o 
aliado necesario que precisamos tanto 
as organizacións empresariais como 
as propias empresas para facilitarnos a 
adaptación a un mercado cada vez máis 
globalizado e cambiante. Nos vindeiros 
anos, as asociacións precisamos 
estreitar aínda máis a interlocución per-
manente que nos brinda o IGAPE para 
que os nosos afiliados poidan coñecer 
mellor e beneficiarse máis das súas 
múltiples liñas de axuda e, sobre todo, 
da transferencia de coñecemento e da 

experiencia acumulada nestes 25 anos 
de relacións con sectores económicos 
tan diversos. É dicir, que o IGAPE 
debe seguir sendo un aliado para facer 
agromar novas iniciativas empresariais 
e para consolidar e reforzar a competiti-
vidade das existentes. 
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a   
creación do Igape responde a unha 
necesidade vinculada á consolidación da 
autonomía de Galicia. O impulso da activi-
dade económica, de acordo coa ampla gama 
de competencias asumidas, demandaba un 

instrumento preparado para achegar atención integral 
ao tecido empresarial. Con ese obxectivo comezou a 
funcionar o Instituto en 1993, partindo dos progra-
mas que viña desenvolvendo a Dirección Xeral de 
Promoción e Incentivos –dependente da Consellería 
de Economía e Facenda–, centrados nos convenios 
de apoio financeiro ás pemes e na liña de Incentivos 
Rexionais, con subvencións do Goberno do Estado 
para apoiar os investimentos empresariais en Galicia.

aXencia de  
desenvOlvementO

Con esa perspectiva, o Igape estableceu unha serie de 
liñas de actuación para articular a súa actividade:

•	Financiamento
•	Competitividade
•	Novos mercados
•	Emprendemento
•	Capacitación de persoas e organizacións

A través delas vén desenvolvendo un intenso labor, 
facilitando información e formación a emprendedores 
e empresarios, achegando servizos de valor ás pemes 
e apoiando o desenvolvemento de novos proxectos 
empresariais. Para iso, fóronse creando ao longo dos 

anos diferentes programas, con obxectivos espe-
cíficos, deseñados para dar ás empresas respostas 
axeitadas e solucións concretas ás súas necesidades.

A través das seguintes páxinas, faremos un perco-
rrido por cada unha destas áreas de traballo e dos 
programas integrados nas mesmas, para amosar unha 
perspectiva xeral da actividade do Instituto nestes 25 
primeiros anos de vida. 

 creárOnse 
prOgramas para 
dar sOlucións 
axeitadas ás 
necesidades das 
empresas

o igape naceu como 
un instrumento para 
achegar atención 
integral ao tecido 
empresarial de Galicia

o igape achega 
servizos de valor 
ás pemes e apoia o 
desenvolvemento 
de novos proxectos  
empresariais
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 desde Os 
seus iniciOs, O 
igape favOreceu 
O accesO aO 
créditO das 
empresas 
galegas

financiamentO
áreas de traBallO01.

n 
o específico ámbito financeiro, o Igape 
case sempre tivo que xogar un triplo 
papel, dependendo do momento histó-
rico-económico. Nuns casos tiña que 
abaratar o custo do financiamento –os 

xuros superaban o 15%–, noutros momentos o 
problema era a simple posibilidade de acceso ao 
financiamento –que se facilitaba coa achega de 
garantías–, e noutros casos a prioridade era o 
financiamento de determinadas actividades (ex-
portadoras, innovadoras, actividades de arrastre, 
sectoriais prioritarias, etc.).

Convenios
Desde os seus inicios, o Igape favoreceu o acceso 
ao crédito das empresas galegas, a través de con-
venios asinados coas entidades de crédito e coas 
sociedades de garantía recíproca (SGRs), mediante 
liñas de subsidiación de tipos de xuro ou ben 
mediante a concesión de avais. 

Foron numerosas as finalidades apoiadas por estas 
liñas de subsidiación, desde programas de 
investimento, reestruturación de pasivos ou am-
pliacións de capital, así como a liña de leasing, que 
tivo especial relevancia no sector do transporte, xa 
que máis de 1.000 compañías puideron renovar, en 
poucos anos, as súas flotas a uns custos financei-
ros vantaxosos.

Compre tamén facer mención especial ao programa 
de microcréditos, iniciado en 2002 –vía convenio 
coa Compañía Española de Refinanciamento 
(CERSA) e as sociedades de garantía recípro-
ca– e destinado a dar resposta ás necesidades de 
financiamento de proxectos de investimento dos 

autónomos, emprendedores e microempresas, 
complementando a bonificación de xuros coa 
axuda a fondo perdido.Aprobáronse máis de 11.000 
proxectos financiados mediante microcréditos.

PRoGRAMA de AvAis
De xeito paralelo e necesariamente complemen-
tario aos programas de financiamento bonificado, 
desde o ano 1994 o Igape apoia o acceso ao 
crédito bancario por parte das empresas galegas 
mediante a concesión de avais, afianzando 
préstamos e operacións financeiras enmarcadas 

en plans de viabilidade, de investimento ou de 
mellora da competitividade.

Este programa, que complementa o importan-
te labor das sociedades de garantía recíproca, 
chega ás empresas beneficiarias, ben ao abeiro 
de convenios de colaboración (Inesga, dereitos de 
pesca, ou programas ReBrote e ReSolve), –tanto 
para financiar investimentos como circulante–, ben 
para operacións singulares pola súa dimensión ou 
impacto económico sobre o tecido produtivo.

Esta modalidade de apoios demostrou a súa 
eficacia para evitar o peche de empresas, a perda 
de postos de traballo e do tecido industrial, e 
permitiu facer financeiramente factibles proxectos 
de interese para Galicia.

sUBvenCións Aos invesTiMenTos
Xunto cos programas financeiros, para facilitar o 
acceso a financiamento bancario, a liña de In-
centivos Rexionais constitúe un dos primeiros 
programas de subvención xestionados polo Igape. 
Os Incentivos Económicos Rexionais consisten 
na subvención a fondo perdido a proxectos de 
investimento de certa contía, realizados por em-
presas que desenvolven actividades económicas, 
principalmente industriais, que levan aparellada a 
creación de emprego estable.

Co paso dos anos, o regulamento de Incentivos Re-
xionais foise modificando en diversos momentos, para 
adaptarse ás normativas comunitarias e ir marcando 
as pautas de actuación, modificando, entre outras 

o igape foi quen de 
adaptar as solucións 

financeiras que 
presta ás empresas 

á conxuntura 
económica de cada 

momento

sOlicitUdes aPrOBadas
ConCepto  total
NúM. SOLICITUDES 88.118
INVESTIMENTO APOIADO 13.030.853.866 €
SUBVENCIóN CONCEDIDA 1.500.079.300 €
PRÉSTAMO INCENTIVABLE 6.448.914.128 €
AVAL CONCEDIDO 907.197.872 €
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cuestións, a relación das actividades incentivables ou 
a contía da subvención a conceder. 

Isto fixo que se considerase oportuna unha regulación 
propia por parte do Igape para crear unha liña de 
subvencións compatible e case complementaria coa 
de Incentivos Rexionais: foi a denominada Orde de 
emprego. Durante a súa vixencia, entre 1997 e 2002, 
facilitou a aprobación de 340 proxectos que mobiliza-
ron investimentos por máis de 1.400 millóns de euros.

Desde aquela, o Instituto sempre veu mantendo 
unha liña específica de apoio aos investimentos 
empresariais (IG100, Galicia Inviste) para 
dinamizar a actividade empresarial, impulsar a 
captación de investimentos foráneos e apoiar a 
creación e o mantemento de emprego, obxectivo 
no que conflúen as distintas liñas de préstamos 
directos activadas para apoiar os investimentos.

Os instrumentos de bonificación de tipos de xuro 
tamén son empregados polo Igape para apoiar a 
sectores con necesidades especiais ou en deter-
minados momentos de dificultade. Mencionar, 
a modo de exemplo, as liñas financeiras para o 

comercio polo miúdo ou a artesanía, así como as 
liñas de apoio ao sector pesqueiro, marisqueiro, 
de construción naval ou ás explotacións leiteiras. 
Tamén se teñen activado liñas específicas para 
explotacións afectadas por diversas inclemencias 
meteorolóxicas como as dos danos causados po-
las choivas, temporais ou naufraxios en parques 
de cultivo de mariscos e, por outra banda, as 
liñas para explotacións agrícolas afectadas polas 
xeadas, sarabias ou secas, entre outras.

O Igape asinou igualmente convenios específicos 
para facilitar o financiamento que precisaban 
proxectos puntuais de especial relevancia. 

Desde o ano 2002, o Igape apoia o 
financiamento das empresas galegas 
concedéndolles préstamos directos. 
Con estas liñas, o Igape complemen-
ta o financiamento bancario privado, 
compartindo riscos na posta en 
marcha de proxectos de investimento 
e no financiamento de capital circu-
lante estrutural. 

A concesión de préstamos directos do 
Igape comezou cunha liña específica 
para financiar producións audiovi-
suais. Posteriormente creouse unha 
nova liña ligada ao programa de 
emprendedores entón en vigor, pola 
que se facilitaba directamente financia-

mento a determinados proxectos con 
posibilidades de viabilidade pero que, 
polo seu grado de innovación e elevado 
risco, carecían de capacidade para 
acceder ao crédito. Tamén se habilitou 
outra liña para o financiamento de 
innovación tecnolóxica.

A actividade do Igape no ámbito dos 
préstamos deu un importante salto 
cualitativo no volume de operacións 
e na súa contía coa posta en marcha 
(2007) do programa de préstamos con 
fondos do Banco Europeo de Investi-
mento (BEI).

Outro feito destacado foi a constitución 
do primeiro instrumento financeiro de 
préstamos cofinanciado con fondos 
procedentes do Programa Operativo 
FEDER 2007-2013. Amparado na 
iniciativa JEREMIE (Joint European 
Resources for Micro to Medium Enter-
prises) da Comisión Europea, permitiu 
utilizar parte dos Fondos estructurais 
europeos asignados a Galicia para 
conceder préstamos. 

Esta utilización por parte do Igape 
dos Fondos Estruturais en instrumen-
tos reembolsables continúa vixente. 
Seguindo as pautas da Unión Europea 
—que quere promover no período 
2014-2020 un maior uso dos Instru-
mentos Financieiros Innovadores (IFIs), 
en detrimento das subvencións a fondo 
perdido, por consideralos máis eficaces 
e sostibles—, o Igape xestiona actual-
mente os iFis FedeR na modalidade de 
préstamos directos, contemplándose 
que nun futuro próximo poida poñer 
en marcha outras modalidades (avais, 
participacións en capital...).

fitOs

Coas liñas de 
préstamos directos, 
o igape complementa 
o financiamento 
bancario privado

en cifrasApoio a 

1.277 
proxectos de grande 

investimento empresarial, 
cunha achega de máis de 

508 
millóns 

de euros

Máis de 

28 millóns 
de euros en avais e préstamos

Aportáronse 

38 millóns 
de euros para axudas e plans 

sectoriais

Atendéronse 

36.047 
solicitudes de apoio 

financeiro, con máis de 

383 
millóns 

de euros

541 millóns 
de euros para incentivos económicos rexionais
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cOnservas calvO autO reparaciOnes 
vidalDavid Llanas Carvajal

Amador Vidal
director Financeiro  

xerente

“nO igape 
sempre 
encOntramOs 
unha actitude 
de cOlabOración 
e axuda, tantO 
á empresa 
cOmO aO sectOr 
cOnserveirO e 
pesqueirO”

Juan Luís Méndez Rojo
director xeral
Vinigalicia

Gaspar Barreras Rodríguez
director xeral
papelera de BrandiaO   Grupo Calvo, que leva funcionando 

desde o ano 1940, tentou cubrir todas 
as fases da conserva do peixe: desde 

a captura de  atún cunha frota propia, ata 
o transporte mercante dese peixe que se 
captura en diferentes océanos e a propia 
produción, o que nos levou a un proceso de 
internacionalización. Dentro deste proceso 
de internacionalización potenciamos o noso 
departamento comercial e actualmente es-
tamos presentes en 74 países e a nosa cifra 
de negocio creceu de maneira exponencial 
nos últimos 15 anos. 

Neste camiño, o Igape xogou un papel 
fundamental no exercicio 2007, facilitando 
o aval para unha operación de préstamo 
bilateral con Caixanova, o que nos permitiu 

acometer toda unha serie de proxectos 
de investimento nun ano tan complicado, 
previo á crise do ano 2008, e evitar un 
problema de liquidez, que noutro caso te-
riamos. Pero no transcurso de todos estes 
anos tivemos contactos co Igape, tanto a 
nivel individual como sectorial para buscar 
o apoio ao sector conserveiro e pesqueiro 
e sempre contamos cunha actitude de cola-
boración e de axuda, tanto á empresa como 
ao sector. Sempre estivo aí, cando solici-
tamos fondos ante o ICO, cando tanteamos 
as posibilidades de acceder ao mercado 
alternativo bolsista, cando valoramos opor-
tunidades de compra ou absorción doutras 
industrias do sector… Mesmo tivemos 
a súa colaboración en temas ambientais. 
Estamos moi satisfeitos. 

fundada por meu pai hai máis de 40 anos, a 
nosa empresa está desde sempre dedicada 
ao automóbil. A principios dos 90, el 

comezou cos coches de carreiras e a partir de 
aí foi crecendo nesa área. Grazas á versatilidade 
da empresa, foise ampliando todo a o longo do 
tempo: tanto se pode encontrar en reparación 
un coche de competición que pasa dos 200.000 
euros, como cambiando unha roda a un coche 
dun particular dunha aldea. Ademais, temos 
servizo de grúa, compra-venda de vehículos, e 
somos servizo oficial Hundai.

No seu día recorremos ao Igape porque ofrece 
créditos con condicións moi boas, cando 
na banca directamente non era tan sinxelo. 
Axudounos en momentos difíciles e supuxo 
crecer máis e mellor. Grazas á axuda do Igape, 
incorporamos máquinas que doutro xeito non 
poderiamos comprar e fixémolo con tranqui-
lidade, cuns intereses moi baixos e incluso ás 
veces con carencias. Son máis partidario deste 
tipo de axuda que da subvención a fondo per-
dido porque iso xera trampas e que a xente se 
meta en negocios que realmente non entende. 
No caso dos créditos do Igape, pedímolos os 
que confiamos en poder devolvelos. 

P ara Vinigalicia Familia Bodeguera o Igape 
deunos un pulo moi importante e axudounos, 

ademais de pechar as necesidades financeiras 
do noso relevante investimento, a mellorar as 
condicións medias deste. Entenderon as nosas 
necesidades e asesoráronnos para solicitar o máis 
acorde. Demostraron que están con empresariado 
que inviste e quere seguir medrando na súa zona 
de orixe. Só temos agradecementos, tanto polas 
propias axudas, como polo seguimento por parte 
do persoal do Igape e Conselleria de Industria. 

P apelera de Brandia acudiu ao Igape en dúas 
ocasións. A primeira en 1996, con motivo dun 

importante investimento para realizar unha gran trans-
formación da máquina de papel que nos permitiría 
aumentar a produción. Sen a colaboración do Igape, 
non poderiamos ter feito o investimento e a continui-
dade da empresa tería dificultades. A segunda foi en 
2017, para realizar outro investimento importante. A 
nosa experiencia co Igape sempre foi exitosa e de gran 
axuda, para poder manter a competitividade que esixe 
un nivel de exportación do 60% da nosa produción 
total a máis de 30 países. Cremos que é un instrumen-
to financeiro de gran importancia para a sociedade 
galega e as súas empresas. 
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abcr labs

granja 
campOmayOr

Benigno Janeiro 

María García Busto

ceo and Founder

directora xeralO apoio financieiro e administrativo 
do Igape foi fundamental para o 
establecemento en Forcarei de 

ABCR Labs, unha fábrica de vangarda 
de compostos químicos organome-
tálicos para o desenvolvemento de 
materiais avanzados. A súa posta en 
marcha deu lugar á creación de máis 
de 50 postos de traballo na zona, 
compostos principalmente por xoves 
titulados, na súa maioría químicos e 
enxeñeiros, unha forza de traballo que 

esperamos siga crecendo ata acadar 
de 120 a 150 empregados no 2026.

En definitiva, estas axudas son im-
portantes para promocionar o espírito 
empresarial e a creación de novas 
empresas en Galicia, favorecendo así 
o crecemento económico e a creación 
de emprego na Comunidade. 

g ranja Campomayor é unha empresa que afrontou 
nos últimos anos, iniciado pola substitución 
xeracional, un ambicioso plan de crecemento 

e investimento que se alcanzou con éxito e un forte 
posicionamento comercial da marca.

Neste camiño vivimos en primeira persoa o apoio 
dunha institución como o Igape, xestionada por 
profesionais cunha visión empresarial sobre o 
terreo. Permitiunos contar en gran medida co 
impulso financeiro que necesitabamos en cada 
momento e a guía técnica para acometer retos 
empresariais globais. Así mesmo cabe mencionar 
a disposición facilitada para o acceso a ferramen-
tas financeiras de forma oportuna, nos termos 
e momentos adecuados. Podemos resumir esta 
colaboración con Igape como a que esperas atopar 
nun partner estratéxico a longo prazo no proceso 
de crecemento. 

José Luis Antuña
director xeral 
clun 

O Igape ten sido e é un instrumento imprescindible 
para a economía e a empresa galega, tanto polo 

seu apoio nas reestruturacións financeiras como nas 
políticas de promoción económica. Desde CLUN e as 
súas cooperativas integradas Feiraco, Os Irmandiños e 
Melisanto, a nosa maior felicitación.  

“a cOlabOración 
dO igape fOi O que 
esperas atOpar 
nun partner 
estratéxicO a lOngO 
prazO nO prOcesO 
de crecementO”

“O igape é un 
instrumentO 
imprescindible para  
a ecOnOmía e a 
empresa galega”



42 43

MEMORIA

 a actividade 
dO igape redunda 
na mellOra 
cOntinua 
das pemes e 
refOrza as súas 
capacidades 
cOmpetitivas

O 
crecemento económico está indiscu-
tiblemente asociado á capacidade das 
empresas de ofrecer produtos atractivos, 
elaborados do xeito máis eficiente posible 
para xerar unha oferta competitiva, é dicir, 

elixible polos clientes.

Toda a actividade do Igape nos seus 25 anos redunda 
na mellora continua das empresas e reforza as súas 
capacidades competitivas. Contribúen a ese esforzo 
tanto as accións desenvoltas pola área de competitivi-
dade como os programas financeiros e as medidas de 
promoción internacional. 

Desde as primeiras accións do Instituto, as axudas 
específicas á competitividade deseñáronse sobre catro 
eixos estratéxicos. En primeiro lugar, a partir da achega 
de investimentos para mellorar e optimizar a 
capacidade produtiva das empresas. Á parte 
dos apoios xerais ao financiamento, puxéronse a 

disposición das empresas axudas específicas para a 
implantación de sistemas da información, como o Plan 
de consolidación e competitividade da peme (PCCP) e 
o programa InnoEmpresa. 

O segundo eixo estratéxico é a mellora das capa-
cidades e competencias das persoas e das 
organizacións. Como se recolle no apartado dedicado 
á capacitación, algunhas das iniciativas desenvoltas 
a partir deste eixo, como o Plan Integral de Mellora 
da Empresa Galega (PIMEGA), marcaron un fito na 
promoción da actividade empresarial galega.

A prestación ás pemes de servizos que aínda non 
se atopan dispoñibles no mercado é o terceiro piar 
dos apoios á mellora da competitividade, e o último 
é a cooperación entre empresas e entre organismos 
públicos e privados. Neste eido, merece ser salientada 
a estratexia de coordinación das accións de promoción 
empresarial en Galicia a través dos clústeres sectoriais.

A folla de ruta actual da Xunta de Galicia para o fomento 
da competitividade vén definida por catro grandes liñas 
de actuación: a Estratexia de especialización intelixente 
de Galicia (Ris3), a Axenda Industria 4.0, a Estratexia 
de internacionalización da empresa galega e a Lei de 
implantación empresarial. No núcleo das medidas que 
poñen en marcha están a I+D+i, a transformación dixital 
das empresas, a conectividade intra e interempresarial, 
nun itinerario de desenvolvemento que aposta de 

maneira destacada pola Industria 4.0 e pola captación 
de novos investimentos para Galicia.

Seguindo eses criterios desenvólvese o conxunto de 
axudas do Igape na segunda década do século XXI, e, 
en concreto, as iniciativas específicas para mellora da 
competitividade, que son os programas de formación e 
os proxectos Industria 4.0; as axudas á dixitalización; e 
os programas de servizos ReAcciona. 

cOmPetitividade
áreas de traBallO02.

optimizar a capacidade 
produtiva das 

empresas e mellorar 
as competencias 

das persoas e das 
organizacións son 

dous dos obxectivos 
do igape na área de 

Competitividade

sOlicitUdes aPrOBadas
ConCepto  total
NúM. SOLICITUDES 12.313
INVESTIMENTO APOIADO 701.646.946 €
SUBVENCIóN CONCEDIDA 236.779.128 €
PRÉSTAMO INCENTIVABLE 462.134 €

en cifras O Igape apoiou a 
mellora competitiva e a 

productividade do tecido 
empresarial galego con 

138 
millóns 

de euros

Case 

5.000 
proxectos de innovación 

recibiron subvencións por 
valor de 

83,8 
millóns 

de euros
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fitOs A cooperación 
entre empresas e 
entre organismos 

públicos e privados 
constitúe outro dos 
eixos de actuación 

da área de 
competitividade

deuse pulo á 
implantación de 
metodoloxías, 
sistemas e 
ferramentas de 
xestión avanzadas 
nas pemes galegas

Programas PCCP e 
innoeMPResA
Estes programas, xestionados en 
coordinación cos Ministerios respon-
sables das políticas vencelladas ás 
pemes, promoveron o despegue e a 
implantación en Galicia de solucións 
de xestión baseadas nas TIC –como os 
sistemas de planificación de recursos 
empresariais e outras ferramentas 
non integrais- e a posta en marcha 
do primeiro programa de apoio ao 
desenvolvemento de software de 
código aberto.

Programa iGATeL 
O primeiro servizo galego de acceso 
a Internet e a correo electrónico, 
que o Igape desenvolveu e puxo a 
disposición das empresas xa no ano 
1994, foi un programa pioneiro que 
permitiu facer uso por primeira vez en 

Galicia das ferramentas tecnolóxicas 
de Internet.

Proxectos tractores para o desenvol-
vemento de software en código aber-
to. Neste eido o Igape impulsou un 
total de 39 proxectos, nos que apoiou 
un investimento de 2,2 millóns de 
euros con máis dun millón de euros 
en axudas.

Promoción empresarial en 
Galicia a través dos clústeres 
sectoriais 
Iniciada pola Consellería de Industria 
a mediados dos anos 90 do século 
pasado, foi continuada polo Igape a 
partir da primeira década do século 
XXI, cando retomou a actividade cos 
clústeres máis representativos como 
pancas de impulso dos colectivos 
que representan. Tanto o desen-
volvemento dos propios clústeres 

como as relacións entre eles foron 
avanzando ata converterse nunha das 
principais referencias nacionais. O 
éxito deste esforzo foi recoñecido co 
outorgamento de catro ‘gold labels’ 
de excelencia europea, sendo no seu 
día a única comunidade autónoma 
española con máis dun recoñecemen-
to de excelencia de clústeres. Foron 
distinguidos con este selo o Clúster 
de Empresas de Automoción de 
Galicia (CEAGA), o Clúster da Madeira 
e o Deseño (CMD), o Clúster TIC e o 
Clúster da Acuicultura.

diagnose, elaboración  
de estudos e implantación  
de medidas 
Realizouse unha aproximación integral 
ao proceso de mellora competitiva 
das pemes, que tivo un impacto na 
cultura do análise, planificación e 
actuación para un desenvolvemento 
con mellores e máis fortes alicerces. 
Así, abordáronse 579 solicitudes, con 
3 millóns de euros en axudas.

Programas de mellora 
competitiva e de mellora  
da xestión
Outros programas de mellora com-
petitiva e de mellora da xestión deron 
pulo á implantación de metodoloxías, 
sistemas e ferramentas de xestión 
avanzadas no tecido empresarial gale-
go. Beneficiáronse deles 1.225 proxec-
tos, que recibiron axudas por máis de 
30 millóns de euros e viron apoiado o 
investimento de 123 millóns.  

incentivos de apoio ás 
pemes galegas para facilitar 
o acceso ao Mercado 
Alternativo Bolsista (MBA)
Iniciativa pioneira e singular en 
España, que fixo que Galicia fose 
líder durante os primeiros anos de 
existencia do Mercado Alternativo 
Bolsista en número de compañías 
cotizadas. En 2008 e 2010 máis de 
medio cento de empresas galegas 
contaron coa axuda do Igape para 
estudar as súas posibilidades de 
acceder ao MAB como vía alternativa 
de financiamento. Entre as empresas 
que dispuxeron deste apoio estaba a 
empresa tecnolóxica Altia.
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industrial recense
Luis López Fulgueira
director xeral

i ndustrial Recense está entre as empresas 
que implantaron o primeiro proxecto 
PIMEGA no ano 1993, o que nos aportou:

•	Formación	aos	directivos	da	empresa
•	Consultoría	para	desenvolver	as	melloras	

necesarias.
•	Bolseiros	para	axudar	a	implantalas.
•	 Intercambio	de	coñecemento	con	empresas	

partícipes, colaborando en solucións concretas.
•	Acceso	a	axudas,	subvención	ao	investimento	

e financiamento para novos proxectos.

Foi un antes e un despois, conseguindo 
unha estrutura actual, con persoal de alta 
formación académica, unhas instalacións 
ben organizadas e un potencial de interna-

cionalización moi importante. Todo isto na 
Pontenova, un concello da provincia de Lugo 
de 2.500 habitantes e lonxe dos centros 
industriais históricos. 

Nos últimos anos, o crecemento, tanto 
de equipo estable (con máis do 90% do 
persoal fixo) coma de facturación, foi moi 
importante e, sobre todo, a experiencia 
tecnolóxica adquirida, conseguindo unha 
especialización e diversificación, que im-
pediu que a empresa se vira afectada pola 
importante crise de anos pasados. 

a groamb é unha empresa que xorde 
dunha iniciativa local e que se dedica 
a valorizar os residuos orgánicos e 

biodegradables, agora tamén chamados 
recursos, que se acaban transformando en 
fertilizantes ou abonos agrícolas. Somos 
dous irmáns que nacemos no medio rural 
como a propia empresa e, desde un primeiro 
momento, apostamos claramente polo I+D+i. 
Hoxe damos traballo indefinido a 50 persoas 
e xestionamos máis de 200.000 toneladas 
con mercado en Galicia, Asturias, Castela 
León, Norte de Portugal, Madrid, Santander 
ou Andalucía. Ademais estamos iniciando un 
proxecto en Paraguai, tamén coa colabora-
ción do Igape. 

Todo isto empezou en 1999 cun proxecto do 
programa Lanza do Igape que fixen eu a título 
persoal e que foi o embrión da actual Agramb. 
A partir de aí houbo colaboracións practica-
mente en cada campo co Igape. Acudimos 
a todas as posibilidades de axuda, desde 
asesoría a través de Bic Galicia a temas de 

innovación tecnolóxica e, sobre todo, na área 
de Competitividade, a través de programas 
de formación ou de reorganización interna. 
Igape celebra 25 anos e nós podemos dicir 
que é compañeiro noso de viaxe desde a 
súa infancia. E, desde logo, sen ese apoio 
tanto pola vía económica, como pola vía da 
profesionalización, teríanos sido ben difícil, 
ou mesmo imposible, chegar a este punto no 
que estamos hoxe. 

agrOamb
Severiano ónega 
ceo 

“acudimOs 
a tOdas as 
pOsibilidades 
de axuda: 
asesOría, 
fOrmación, 
innOvación e 
xestión”
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a 
globalización da economía implica que o 
crecemento económico dun territorio está 
necesariamente vinculado á capacidade 
das súas empresas para conseguir clientes 
nos mercados internacionais. 

Desde que o Igape comeza a andar, en 1993, asume ese 
reto e desenvolve un labor continuado para dar a coñecer 
Galicia no mundo, comezando pola investigación dos 
mercados prioritarios para o tecido empresarial, para 
descubrir o potencial que os mercados internacionais 
poden achegar á dinamización da economía galega.

Asumindo que a internacionalización necesita de 
profesionais  formados, desde o Igape lánzanse de 
seguido as primeiras bolsas para a selección de novos 
titulados destinados a recibir formación práctica, tanto 
en Galicia como no exterior. O obxectivo era dotar ás 
empresas galegas de profesionais con experiencia nos 

mercados internacionais. Así, avanza tamén a pro-
moción exterior de Galicia, coa achega de bolseiros 
que, baixo a titoría do Igape, se especializan en países 
de todo o mundo, en mercados tan diversos como 
Emiratos Árabes, Rusia, Malaisia ou Turquía.

Ao mesmo tempo, e para facer fronte ao reto da globa-
lización, ábrense as primeiras oficinas ao servizo das 
empresas de Galicia no estranxeiro, comezando por 
Xapón, Corea ou Alemaña e seguindo por outros des-
tinos como Brasil e Estados Unidos, A China, Polonia, 
Francia ou Perú. As tarefas encomendadas son sempre 
de dobre dirección: ter puntos de referencia en destino 
para as empresas galegas que abordan os mercados 
internacionais e promocionar Galicia como terra de 
investimento para as empresas estranxeiras.

Pronto resulta evidente que o Igape pode e debe 
contribuír tamén a acelerar a expansión exterior da 

empresa galega con servizos estratéxicos e con apoios 
financeiros. Neste ámbito, tivo especial acollida o 
programa para apoiar a Primeira implantación no 
exterior (Primex), que favoreceu a presenza das pemes 
galegas no estranxeiro ao tempo que fomentaba a 
vía de cooperación entre as empresas como mellor 
ferramenta para facer fronte a ese reto.

A comezos de 2015, a Xunta de Galicia aprobou a 
Estratexia de internacionalización da empresa 
galega, co obxectivo de dar novo pulo ás exportacións 
galegas e conseguir que o seu peso no PIB galego as-
cenda ata o 40% en 2020, ao tempo que se incrementa 
o volume das empresas exportadoras e a captación 
de investimentos. A aplicación da Estratexia está a ser 
fundamental, xunto cos servizos en orixe e destino ou 
axudas como as do programa Galicia Exporta, para 
conseguir que as exportacións gallegas estean a marcar 
récords históricos nos últimos anos. 

nOvOs mercadOs
áreas de traBallO03.

 a cOmezOs de 
2015, a xunta de 
galicia aprObOu 
a estratexia de  
internaciOnalización 
da empresa galega

en cifras
407  

accións de promoción 
exterior das empresas 

galegas

41  
misións comerciais directas

  

87  
misións comerciais inversas

Colaboración en  

1.491  
participacións en eventos 
expositivos internacionais 

fóra de Galicia

Apoio á  
prospección internacional  

das empresas con  

1,4 
millóns  

de euros

sOlicitUdes aPrOBadas
ConCepto  total
NúM. SOLICITUDES 4.256
INVESTIMENTO APOIADO 111.538.760 €
SUBVENCIóN CONCEDIDA 72.592.656 €
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BeCARi@s
A formación de capital humano en in-
ternacionalización é un dos obxectivos 
principais e permite proporcionar ao 
tecido empresarial galego uns recursos 
altamente cualificados en coñecemento 
dos mercados exteriores, así como dos 
aspectos claves do comercio exterior.

O obxecto destas recoñecidas bolsas, 
que se manteñen na actualidade, é o de 
formar a especialistas no ámbito inter-
nacional, completando a súa formación 
académica con experiencia práctica no 
estranxeiro, a través da realización de 
tarefas encamiñadas tanto á captación de 
investimentos como á expansión exterior 
da empresa galega, tarefas como a 
detección de potenciais investidores cara 
a Galicia, a procura de oportunidades de 
negocio, o envío de noticias económicas, 
ou a realización de estudos de mercado 
e investigación das posibilidades de 
cooperación internacional entre empresas 
galegas e estranxeiras.

Programa PRiMeX 
O programa Primeira implantación 
no exterior (Primex) facilita apoio 
á internacionalización conxunta da 
empresa galega, sumando axuda 
económica á promoción da coopera-
ción empresarial. O Igape colaborou 
en proxectos de internacionalización 
conxuntos, promovendo a unión 
de esforzos de grupos de pemes 
que, compartindo custos ou mesmo 
estratexia e marca, conseguiron 
fortalecer e consolidar a súa presenza 
no exterior.

Así, a través da iniciativa Primex, 
entre 2010 e 2014 puxéronse en 
marcha 71 proxectos de cooperación 
para a implantación comercial en 25 
países; plans nos que participaron 
267 empresas galegas, ademais 
doutras 369 empresas integradas en 
varias asociacións. O sectores máis 
activos neste ámbito foron os de 
alimentación e bebidas, construción e 

materiais de construción, enxeñaría e 
arquitectura, consultaría, formación, 
naval e automoción. 

estratexia de 
internacionalización da 
empresa Galega 2020
A Estratexia de internacionalización 
da empresa galega 2020 –enca-
drada na Axenda Industria 4.0– é o 
instrumento activado pola Xunta, a 
través do Igape, para conseguir que 
as exportacións sigan medrando 
nos próximos anos e que avance 
a incorporación de investimentos 
estranxeiros a Galicia, como compo-
ñentes fundamentais para asegurar o 
crecemento económico e a creación 
de emprego de calidade. 

A meta é consolidar e asegurar o tra-
ballo realizado en internacionalización 
para impulsar o crecemento económico 
mediante cinco eixos de actuación:

• Promover unha cultura da interna-
cionalización.

• Incrementar a presenza nos merca-
dos internacionais. 

• Atraer investimentos a Galicia. 
• Consolidar a imaxe de Galicia no 

exterior.
• Cooperar desde a unidade de 

acción cos axentes, pemes e enti-
dades financeiras.

Captación de investimentos a 
través da Lei de implantación 
empresarial
En outubro de 2017, entrou en vigor a Lei 
de implantación empresarial de Galicia, 
o novo marco normativo co que a Xunta 
busca dar as facilidades precisas que per-
mitan a captación de novos investimentos 
e consoliden a nosa Comunidade como 
unha terra de oportunidades. 

A Lei naceu con tres obxectivos claros: 
ofrecer máis simplificación administra-

tiva, reducindo á metade os prazos de 
tramitación de proxectos; máis facilida-
des para acceder ao solo empresarial, 
promovendo o desenvolvemento dos 
polígonos á carta, é dicir, á medida das 
necesidades do tecido industrial; e máis 
incentivos fiscais desde o ámbito local. 

Para lograr este último reto, a Xunta, 
da man da Federación Galega de Muni-
cipios e Provincias (Fegamp), creou a 
figura dos Concellos Emprendedores, 
unha iniciativa á que no primeiro ano 
de vixencia da Lei xa se sumaron un 
cento de municipios galegos. Así, os 
Concellos Emprendedores, ademais de 
mostrar o seu compromiso de colabo-
ración coa Administración autonómica, 
ofrece rebaixas de ata o 95% nos im-
postos locais, o que facilita a chegada 
de novas empresas. 

fitOs

A Xunta de Galicia  
fai fincapé na 
atracción de 
investimentos 
estranxeiros  
a Galicia

Principais países de 
destino: Alemaña, 
Austria, Bélxica, 
dinamarca, Francia, 
Finlandia, Hungría, 
Grecia, irlanda, italia, 
Letonia, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, 
República Checa, 
Rusia, Turquía, suecia, 
Canadá, estados 
Unidos, México, 
nicaragua, Arxentina, 
Brasil, Chile, 
Colombia, Cuba, Perú, 
Uruguai, venezuela, 
Marrocos, República 
surafricana, Arabia 
saudita, Corea do 
sur,  emiratos Árabes 
Unidos, Filipinas, 
india, Xapón, Malaisia, 
A China, singapur, 
Tailandia, Taiwán e 
Australia

 galicia 
pechOu O 2017 
cun saldO 
cOmercial 
pOsitivO de 4.500 
millóns de eurOs
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Kaleido Logistics é un operador 
loxístico global con máis de 40 
anos de experiencia, que ofrece 

aos seus clientes solucións “door to  
door” cun enfoque tecnolóxico moi 
pioneiro en canto a innovación. Ao 
longo destes anos o apoio do Igape 
supuxo para Kaleido un forte impulso, 
especialmente en termos de internacio-
nalización e de innovación.

Actualmente, somos unha compañía 
que está presente nos cinco continentes 
e o Igape axudounos moito a abrir no-
vos mercados en misións comerciais, 
con asistencia a feiras internacionais. 
Para nós, a internacionalización é un 
alicerce estratéxico e, nese sentido, o 

impulso e a axuda por parte do Igape 
foi moi importante para nós.

En canto á innovación, o apoio 
do Igape a Kaleido pasa por tres 
importantes estadios. O primeiro é o 
desenvolvemento de novos produtos; 
o segundo, o posicionamento destes 
novos produtos no mercado real; e o 
terceiro constitúeo todo o apoio recibi-
do en investimentos para equipamento 
destes desenvolvementos.

En definitiva, sen dúbida poderiamos 
dicir que o apoio prestado polo Igape 
a  Kaleido foi e segue sendo unha ferra-
menta fundamental que nos permite ser 
cada día máis competitivos. 

Q ueixeiros da Chaira é un proxecto 
moi interesante que naceu no 
ano 2013. É un proxecto baseado 

na unión dos produtores de Queixo 
de San Simón da Costa co ánimo de 
ter forza suficiente para poder vender 
fóra de Galicia. Foi unha iniciativa, 
ademais, promovida desde os propios 
queixeiros cando se deron conta, en 
primeiro lugar, de que o mercado 
nacional é moi grande e de que o noso 
produto é magnífico. Pero, ademais 
diso, decatáronse das posibilidades 
do mercado internacional. Empezaban 
a escoitarse as voces dos emigrantes 
que levaban os nosos queixos para 
fóra e despois nos contaban o moito 
que gustaban cando os poñían nunha 
festa cos amigos nos Estados Unidos, 
en Australia, en Alemaña... E esa foi a 
semente do que é Queixeiros da Chaira 
e a nosa marca internacional Magus.

Nós, para poder exportar, fomos ao 
Igape para que nos informase das 
axudas que había nese eido. E todas 
esas axudas resultaron fundamentais 
para poder acceder a mercados aos 
que sen eses recursos sería imposible 
acceder, tanto na parte da contratación 
de persoal especializado no proceso 
exportador como tamén a asistencia a 
feiras e misións comerciais, que son 
a porta de entrada a novos mercados, 

ademais de ser a maneira de conectar 
con empresarios doutros países. En 
Queixeiros da Chaira beneficiámonos 
de programas de axudas á interna-
cionalización do Igape como Galicia 
Exporta ou como o plan Foexga, axudas 
fundamentais para a exportación, para 
ter visibilidade e posicionarnos no 
mercado internacional.  

KaleidO lOgistics
Ana de Prado
responsaBle de marketing 

“O apOiO dO igape fOi e segue 
sendO fundamental para 
ser máis cOmpetitivOs”

queixeirOs da chaira
Nachy López
export manager

“cOas axudas 
puidemOs 
pOsiciOnarnOs 
nO mercadO 
internaciOnal”
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bOsch service sOlutiOns

valOra

Eduardo Rodríguez Rolle 

Senén Ferreiro

director xeral españa 

socio e ceo

“O apOiO dO 
igape naquel 
mOmentO, candO 
empezamOs, fOi mOi 
significativO”

B osch Service Solutions é unha das divisións do 
grupo Bosh, na que ofrecemos servizos profesio-
nais que van desde atención ao cliente e xestión de 

usuario final a retención de cliente, soporte técnico, etc., 
todo con elevados estándares de calidade e cun bo nivel 
de servizo. Cando iniciamos a nosa andaina en Vigo hai 
xa 16 anos, eramos só 15 persoas e agora podemos falar 
de máis de 2.000. Naquel momento o Igape foi un apoio 
moi importante cunha primeira axuda que permitiu inves-
tir en tecnoloxía e realizar melloras nos nosos centros e, 
ademais, ofreceunos asesoramento. Foi un soporte moi 
significativo naquela etapa.

Os retos máis inminentes no noso sector e na nosa 
empresa son as novas tecnoloxías, a dixitalización, a 
automatización... Son retos moi importantes nos que xa 
estamos traballando de forma bastante intensa co obxec-
tivo de gañar en competitividade, calidade e eficiencia, 
a través das novas tecnoloxías, moi enfocadas cara a 
automatización de procesos. 

v ALORA é unha firma de servizos profesionais de 
consultoría e enxeñería, que apoia o crecemento 
e expansión empresarial ante os novos retos xe-

rados polas demandas en materias como o bo gober-
no, a sustentabilidade, a diversidade, a dixitalización e 
o e-commerce. A nosa proposta de valor permitiunos 
desenvolver proxectos para compañías líderes nos 
seus sectores como Coca Cola, Inditex, Santander,  
Wal Mart, Banorte, General Motors, América Móbil, 
Puig, Mahou ou Pascual, entre outras. 

No noso crecemento o apoio de Igape foi clave, pois 
nos permitiunos centrarnos no noso desenvolvemento 
de negocio con clientes relevantes e non distraernos 
con cuestións operativas na expansión internacional. 

Na actualidade, contamos con máis de 100 
profesionais operando en Europa, América e África, 
desde as nosas oficinas de Madrid e A Coruña e 
desde as nosas filiais en México, Reino Unido, 
Holanda, Francia e Turquía. 

Iria Buxán Raposo

Bolseira de comercio exterior
Washington, d.c. usa (2016-2017)

amiña experiencia foi fantástica. Contei co 
apoio dos compañeiros e da Xerencia do Igape 

para desenvolver con autonomía proxectos para 
apoiar o tecido empresarial galego, como servizos 
de asesoramento en licitacións internacionais: 
identificación de oportunidades e preparación 
de ofertas, ademais de para dar continuidade ao 
proxecto europeo (Enterprise Europe Network - EEN). 
Actualmente traballo como consultora para unha 
empresa galega especializada en catastro, Gabinete 
Cartotec, e para o Banco Mundial, en proxectos 
para a avaliación de ambiente de negocios, desde a 
perspectiva dunha peme. 
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Programa de 
emprendedores P

ara potenciar a actividade económica 
mediante a creación, consolidación e 
crecemento de empresas e do tecido 
produtivo en xeral, desde a súa creación 
o Igape ven apoiando o asesoramento e 

o apoio integral ás persoas emprendedoras.

Ao longo destes anos, déuselle especial relevancia 
ao conxunto de servizos desenvoltos para 
mellorar as capacidades das iniciativas e 
dos seus promotores. Estes apoios intanxibles 
son determinantes para que moitos proxectos en 
situación embrionaria se convertan en realidade. 

O abano de servizos é moi diverso e abrangue 
medidas de carácter xenérico, orientadas a 
espertar vocacións de emprendemento, pero 
tamén accións personalizadas para a elabora-
ción do plan de negocio que inclúen recursos 
de información e formación individualizada en 
formato presencial ou en liña.

emPrendementO
áreas de traBallO04.

Os servizos están a disposición de todas as 
persoas emprendedoras, independentemente do 
lugar onde se atopan e do seu perfil (xénero, 
nivel de coñecementos e renda, formación), 
procurando en todo momento que ningún 
proxecto viable quede sen apoio para converter-
se nunha iniciativa de futuro.

O labor do Igape desenvólvese sempre atendendo 
ao principio de colaboración con outras entida-
des de promoción económica e social con im-
plantación no territorio onde se atopan as persoas 
emprendedoras. O Instituto ten sido axente activo 
no apoio ao nacemento e consolidación de case 
todas as redes de apoio ao emprendemento que a 
día de hoxe prestan os seus servizos en Galicia.

Durante estes 25 anos a cooperación estendeuse 
a organizacións tanto españolas como internacio-
nais mediante acordos, convenios e a participa-
ción en programas europeos. 

No eido da propia Xunta de Galicia, a colaboración coas 
áreas de emprego, economía social, educación e os de-
partamentos que coordinan as estratexias de innovación 
e de enerxía foi sempre intensa e fluída, canalizándose 
a través de programas como Eduemprende, Mulleres 
Emprendedoras, Empresas de Base Tecnolóxica ou os 
destinados a autónomos, por exemplo.

As axudas habilitadas pola Xunta para facilitar a 
conversión dos proxectos asesorados en empresas 
foron evolucionando para adaptarse ás cambiantes 
necesidades. Aos microcréditos avalados ou con xuros 
bonificados sumáronse subvencións a fondo perdido 
a través de programas como Galicia Emprende ou 
Galicia Rural Emprende ou préstamos directos 
do Igape ou capital risco –XesGalicia–, a través de 
instrumentos especializados como o Fondo Galicia 
Iniciativas Emprendedoras. 

esquema conceptual 
básico

en cifras
Axudamos á elaboración de 

3.000  
proxectos e plans de empresa

Apoio a  

4.000  
promotores de novos 

proxectos empresariais

400  
eventos e accións formativas 
para persoas emprendedoras

200  
publicacións informativas 
para novos empresarios

Asesoramento e formación a  

75.000  
persoas vinculadas ao 

emprendemento

sOlicitUdes aPrOBadas
ConCepto  total
NúM. SOLICITUDES 1.128
INVESTIMENTO APOIADO 109.408.992 €
SUBVENCIóN CONCEDIDA 38.374.447 €
PRÉSTAMO INCENTIVABLE 4.819.546 €
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Programa Lanza
Programa pioneiro creado no ano 
1994. Mediante a combinación de 
formación, orientación, asesoramento 
e apoio financeiro para máis de 1.000 
proxectos, foi referente para moitas 
iniciativas que outras entidades 
galegas puxeron en marcha. 

BiC Galicia
No ano 2012 o Igape asume a impor-
tante actividade que viña desenvol-
vendo no eido do emprendemento a 
sociedade CEEI GALICIA, S.A. (BIC 
GALICIA), ata ese momento participada 
polo Instituto. 

Lei do emprendemento
A Lei 9/2013, do 19 de decembro, 
do emprendemento e da com-
petitividade de Galicia facilita a 
confluencia dos recursos públicos e 
privados para estimular a actividade 
emprendedora e recolle, entre outras 
medidas, a creación e coordinación 
do instrumento de financiamento 
Fondo Galicia Iniciativas Empren-
dedoras (FGIE), a Rede Galega de 
Business Angels e os servizos da 
Unidade Galicia Emprende. Ademais, 
recoñece ao Igape como a entidade 
instrumental do sector público auto-
nómico que dispón das competen-
cias en materia de emprendemento. 

Programas de colaboración 
Nos últimos anos é notable o incre-
mento no número de iniciativas de 
colaboración entre entidades públicas 
e privadas en programas de empren-
demento despregados en diferentes 
sectores económicos. ViaGalicia (en 
colaboración coa Zona Franca de Vigo), 
Galicia Open Future (coa Fundación Te-
lefónica), Connecting for Good Galicia 
(con Vodafone), Business Factory Auto 
(no que participan diversos organismos 
públicos e corporacións privadas), os 
espazos coworking (en colaboración 
coa Escola de Organización Industrial)
e o Programa Eduemprende (coa 
Consellería de Educación, Ordenación 
Universitaria e Cultura) son o resultado 
dos esforzos de cooperación en pro-
gramas de aceleración empresarial. 

fitOs

n umax é unha sala de cinema, libraría e un laboratorio de gráfi-
ca, vídeo e comunicación, que xunta agora mesmo 13 persoas, 
das que 12 somos socias traballadoras da Cooperativa de 

Traballo Social. Levamos tres anos e medio de actividade e durante 
este tempo fomos evolucionando e adaptándonos ás necesidades do 
noso traballo. Durante o proceso de elaboración do plan de negocio, 
fixemos unha pescuda de fontes de financiamento e aí foi cando 
coñecemos o traballo do Igape. Accedemos a unhas axudas para 
emprendedores, para a creación de novas empresas, cun investimen-
to a fondo perdido, tras xustificar o gasto global do proxecto, e unha 
liña de crédito que nos permitiron, por unha banda, a devolución 
dunha parte do préstamo que pediramos e, por outra, aliviar bastante 
a tesourería mensual. 

Para nós o apoio do Igape foi realmente importante, tanto a nivel 
económico como de asesoramento. Era un proxecto bastante espe-
cial, desenvolvido por xente que non viñamos do mundo da empresa 
nin do ámbito da economía, có que tivemos que aprender desde cero. 
No Igape axudáronnos a a levar as contas, facer as nosas propias 
declaracións da renda como autónomos e xestionar unha empresa. 
Neste proceso si que nos foi de moita axuda o seguimento que nos 
foron facendo por parte do Igape. 

cOOperativa numax
Ramiro Ledo
presidente  

“accedemOs a 
axudas para 
a creación de 
nOvas empresas, 
cOn apOiO tantO 
ecOnómicO cOmO de 
asesOramentO”

H ifas da Terra é un proxecto de biotecnoloxía, unha spin off da Uni-
versidade de Santiago, no que nos dedicamos a estudar as pro-

piedades dos cogomelos e aplicalas en complementos nutricionais 
saudables, que contribúan a mellorar a calidade de vida das persoas. 
A nivel comercial, o noso reto é chegar a todos os países nos que se 
están demandando os nosos produtos, como China, Estados Unidos, 
Australia, Nova Zelandia ou Vietnam. A nivel científico, buscamos 
evolucionar desde a creación de produtos saudables para enfermos 
de cancro ata a elaboración de fármacos.

Neste proxecto, o Igape xogou o papel de impulsor. Eu tiña a formación 
científica pero non a empresarial. Así que presentei o proxecto ao Igape, 
a través do programa Lanza, e foi como un mini máster de empresa no 
que aprendemos desde como facer un business plan ou mesmo como 
te tes que comportar diante dun banco cando vas pedir diñeiro. Agora, o 
que lles pido é que sigan dándonos formación e información, para que 
poidamos seguir actualizándonos día a día. 

Lois Alberte López
xerente
a naVe de Vidán

Catalina Fernández de Ana Portela
Fundadora e presidenta 
hiFas da terra

a axuda que nos deron no Igape, no noso caso, tivo máis que un 
valor estritamente económico.       

A  contía concedida foi xenerosa, mais aínda que non influíu na decisión 
firme de iniciar e seguir adiante con este proxecto, supuxo para nós un 
valor emocional importantísimo: era o recoñecemento e a credibilidade 
que unha institución como o Igape facía do noso proxecto. 
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 Os 
prOgramas 
actuais permiten 
ás empresas 
atOpar sOlucións 
específicas nas 
áreas cOncretas 
que deben 
mellOrar

a 
capacitación do capital humano é un aspecto 
esencial para permitir a adaptación das em-
presas ao cambio e a innovación e mellorar 
así a súa competitividade. En función da 
súas competencias e actitudes, as persoas 

poden representar a maior potencialidade dunha 
empresa ou ben ser a súa principal debilidade.

É preciso actuar ao longo da cadea de asimilación de 
competencias con actuacións de difusión, forma-
ción e asesoramento en cada unha das súas fases. 
Resulta igualmente necesario apoiar esas actuacións 
con redes de intercambio e posta en común do co-
ñecemento e na integración de persoal especializado 
mediante bolsas e axudas específicas.

caPacitaciÓn
áreas de traBallO05.

Con tal criterio o Igape creou nos seus inicios 
a Área de Innovación, Formación e Información, 
que puxo en funcionamento programas senlleiros 
cunha pegada que se pode percibir aínda 
nos modelos de apoio actuais. As bolsas de 
traballo e a especialización laboral e, de xeito 
sinalado, o Programa Integral de mellora da 
empresa galega (Pimega), adiantáronse ao seu 
tempo achegando as máis modernas técnicas 
de xestión, formando persoal especializado e 
fomentando a internacionalización das empresas. 
Este esforzo completouse coa creación de redes 
empresariais que permitiron definir obxectivos 
comúns no ámbito da xestión a través do traballo 
e a aprendizaxe conxuntos. 

O Igape completou o traballo propio de promoción 
dos instrumentos públicos de apoio, das mello-
ras na xestión, a innovación e modernización do 
tecido empresarial, das tendencias de futuro e das 
tecnoloxías emerxentes e a dixitalización grazas ao 
apoio prestado a eventos organizados por entidades 
de diferente índole. 

A evolución dos apoios desembocou no actual 
deseño modular dos programas, que permite ás 
empresas atopar solucións específicas nos ámbitos de 
actividade concretos que deben mellorar e simplifi-
can a tramitación das axudas. Froito desta filosofía 
é o programa ReAcciona, que achega servizos 
directamente contratados polo Igape, que garante o 

en cifras Sobre  

600  
eventos organizados, aos 

que asistiron unhas 100.000 
persoas

Apoio a  

600  
eventos alleos, con máis de  

50.000 
 participantes 

250  
actividades formativas de 

colaboración apoiadas, nas 
que participaron máis de  

3.000  
alumnos

2.323  
proxectos entre ReAcciona y 

ReAcciona TIC

Aportáronse 

38 millóns 
de euros para axudas e plans 

sectoriais 

1.500 
 bolsas, cunha dotación de 

máis de  

20 M€ 
 Delas, máis de 500 tiñan 
como obxectivo a mellora 
da competitividade e 258 

a capacitación para a 
internacionalización

o igape creou 
redes de 

intercambio e 
posta en común de 

coñecemento
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control dos resultados e asegura un nivel estándar de 
calidade. A gran acollida deste programa plásmase 
na súa execución continua desde finais de 2013 ata 
a actualidade, así como na ampliación da oferta con 
servizos de dixitalización.

Nesta evolución, os programas xenéricos de bolsas 
desenvoltos nas primeiras etapas maduraron ata 
converterse en programas de incorporación tutelada 
ao mercado laboral. A tendencia actual é completar 
a formación práctica con proxectos formativos que 
aporten coñecementos, buscar sinerxías con outras 
iniciativas e reforzar a figura do titor nas primeiras 
experiencias laborais. 

Programa integral de Mellora 
da empresa Galega (PiMeGA)
Este innovador programa creado en 
1994 foi un dos primeiros postos 
en marcha polo Igape no ámbito da 
capacitación empresarial. Centrado na 
mellora da xestión, estaba confor-
mado por diversos subprogramas 
que aportaban o carácter integral que 
lle dá nome: axudas para dispor de 
coñecemento especializado, redes para 
compartir este coñecemento e persoal 
formado para apoiar o proceso eran os 
principais compoñentes.

Programas de bolsas
Ademais do número de bolsas adxudi-
cadas (1.500, cunha dotación conxunta 
de máis de 20 M€), son relevantes o 
alto grao de éxito na integración das 
persoas bolseiras no mercado laboral 
(superior ao 60% de xeito sostido) e 
a continuidade dos programas, que 
permitiu acadar un alto nivel de coñe-
cemento dos mesmos.

ReAcciona
Con moi boa aceptación e moi boa valo-
ración dos participantes, esta iniciativa 
permite que cada empresa deseñe un 
itinerario de mellora á medida, compos-
to de diversos módulos independentes. 
É un programa moi adaptable, cunha 
tramitación especialmente sinxela, e no 
que a aprendizaxe e a implicación do 
empresario son obxectivos centrais.

Axudas á difusión
Cabe salientar o apoio aos princi-
pais eventos expositivos de Galicia, 
como Termatalia, Navalia ou Mundos 
Dixitais...

impulso da dinamización
Correspóndense coa fase máis ma-
dura no deseño de proxectos de difu-
sión tecnolóxica, que combinan plans 
formativos encamiñados á definición 
de proxectos de colaboración con 
axudas que, a continuación, sufragan 
unha parte dos investimentos deter-
minados durante dita formación.

Capacita directivos
É un programa que busca impulsar a 
formación e capacitación de empresa-
rios e directivos. Mediante a colabora-
ción coa Asociación para el progreso de 
la dirección (APD) e os clubs financei-
ros, accédese a un segmento de axentes 
moi relevante na mellora da competitivi-
dade empresarial.

fitOs

A tendencia actual 
inclúe a búsqueda 

de sinerxias con 
outras iniciativas

Os clústeres e outras asociacións empresa-
riais reciben axudas directas para a organi-
zación de programas formativos centrados 
en sectores e tecnoloxías determinadas. 
Desde as axudas á formación especializada 
que apareceron en 1997 ata as máis recen-
tes á formación Industria 4.0, o apoio que 
brinda o Igape segue a adaptarse de xeito 
ininterrompido ás necesidades concretas 
das pemes galegas. Neste período, xorden 
iniciativas coma a creación e extensión de 
novos perfís profesionais e proxectos de 
colaboración intensivos en capital humano 
ou capacitación sectorial.

A partir das axudas do Pimega, no ámbito 
do asesoramento desenvolvéronse progra-
mas concretos de promoción das mellores 
prácticas empresariais (benchmarking), 
integración da consultoría externa mediante 
apoios directos, axudas á mellora da orga-
nización das pemes ou programas tutelados 
de intercambio de experiencias. 

A través do Fondo Europeo de Desenvol-
vemento Rexional (FEDER) e do Fondo 
Social Europeo (FSE) cofináncianse 
diversos programas de capacitación, como 
o ReAcciona, o programa de bolseiros e os 
programas de capacitación sectorial e de 
formación Industria 4.0.

saBÍas QUe...
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i ntaf é un grupo empresarial que 
naceu en 1941 e que hoxe está 
constituído por seis empresas 

cunha actividade orientada cara o 
entorno metal mecánico, cun ámbito 
de actuación moi diversificado, nos 
sectores naval, aeronáutico, mine-
ría ou siderurxia. É moi ampla no 
sentido sectorial, é dicir que estamos 
implicados en sectores como o naval, 
aeronáutico, minería siderurxia. Nos 
últimos 15 ou 20 anos o incremento 
das novas tecnoloxías foinos levando 
a mercados cada vez mais amplos 
sempre cun mesmo obxectivo, que 
é tratar de dar a maior cobertura as 
necesidades dos nosos clientes. 

Cando recorremos ao Igape, este 
puxo á nosa disposición un grupo de 
expertos importante co obxectivo de 
darlle un pulo a empresa galega. Qui-

zais aí estivo o gran salto. E despois 
viñeron aparelladas diferentes liñas 
de axudas tanto a nivel de subvención 
directa como de financiamento que 
nos permitiron en poucos anos sacar 
adiante un proxecto que, doutro xeito, 
non quero dicir que non o sacáramos 
adiante, pero desde logo o tempo 
sería moito máis longo. Ademais, o 
Igape estanos dando a oportunidade 
periodicamente de presentarnos aos 
seus programas e a que opinemos 
sobre eles, o que deixa ver a vontade 
e a dinámica de que, dentro dun mar-
co limitado, se poidan ir configuran-
do esas axudas a medida da maioría 
das empresas galegas. 

n o sector da madeira conviven 
empresas próximas ao recurso, 
empresas dedicadas aos viveiros 

forestais, de silvicultura, de xestión 
forestal, rematantes e industrias de 
transformación, serradoiros, madeira 
técnica, carpintería, moble -sobre todo 
empresas vinculadas ao canal contract, 
que está relacionado coa hostalería e 
o amoblamento de espazos públicos-, 
sen esquecer a empresas de pasta de 
papel, enerxía, papel e biomasa. 

Nós sempre estivemos moi vinculados ao 
Igape, o organismo encargado de desen-
volver a política de clústeres en Galicia. O 
Clúster da Madeira foi un dos primeiros 
en constituírse alá polo ano 2001, porque 
se entendía que era un sector estratéxico 
para Galicia. Desde entón todos os plans 
estratéxicos que se desenvolveron e 
executaron no clúster, fixéronse grazas ao 

Igape. E falamos de formación, excelencia 
operativa, industrialización, marketing, 
prescritores, busca de novos mercados, 
etc. Todos eses proxectos estiveron sem-
pre amparados e cofinanciados polo Iga-
pe, e polo tanto axudou a que centos de 
tendas galegas foran máis competitivas. O 
Igape fala o mesmo idioma que o clúster 
e que as empresas, está moi apegado 
á realidade industrial e empresarial de 
Galicia e escoita o que lle trasladamos os 
distintos colectivos sobre as necesidades 
das nosas industrias, coas que podo dicir 
que están moi aliñados. 

intaf
José Ramón Franco Caaveiro
director xeral

“O igape ten en cOnta 
as necesidades  

das empresas  
para cOnfigurar  

as axudas” 

clúster da madeira  
e O deseñO de galicia
Ricardo González
xerente

“fala O nOsO 
idiOma, está 
mOi apegadO 
á realidade 
industrial”
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 a axenda 
industria 4.0 
nace para xerar 
nOvas pOlíticas 
de innOvación 
baseadas na 
especialización 
intelixente e para 
gañar dimensión 
empresariala  

lei de creación do Igape xa o define como 
un instrumento para acadar un desenvol-
vemento económico harmónico, equilibra-
do e xusto, baseado nun tecido industrial 
moderno e competitivo. Efectivamente, a 

meirande parte dos apoios do Instituto destináronse 
historicamente ao sector industrial, debido á súa 
capacidade tractora sobre o resto da economía. 
A creación de centros de innovación e servizos 
nos primeiros anos de existencia; a restrición e 
a anteposición dos beneficiarios industriais nos 
instrumentos de axudas e a vocación de apoio á 
innovación tecnolóxica modularon a aproximación 

horizontal á economía, propia dunha axencia de 
desenvolvemento rexional.

Coa integración das Consellerías de Economía e In-
dustria nun único departamento no ano 2009, o Igape 
tomou un papel preeminente no desenvolvemento 
industrial, que se reforza posteriormente cando se lle 
encomenda, entre outras funcións, a elaboración do 
Plan director de industria, que pasou a denominarse 
Axenda Industria 4.0.

A Axenda 4.0 xurdiu nun contexto no que un conxunto 
de instrumentos de planificación desenvoltos pola 

indUstria 4.O
áreas de traBallO06.

Unión Europea e o Goberno estatal instaban ás 
rexións a mellorar as condicións marco para a 
industria, xerar novas políticas de innovación 
industrial baseadas na especialización intelixente e 
gañar dimensión empresarial. O obxectivo final era 
aproveitar as oportunidades da globalización e atopar 
unha saída para a situación de crise económica, na 
que se demostrou que os países cun maior peso da 
industria no seu PIB foron máis resistentes ao ciclo 
económico adverso, perdendo menos emprego, 
aumentando as exportacións e contribuíndo, deste 
xeito, a contrarrestar a caída da demanda interna e a 
mellora da súa balanza de pagos.

aXenda 4.0
CARACTeRÍsTiCAs 

esenCiAis

•	 Procura	o	desenvolvemento	
da nova industria ampliando o 
tradicional concepto de industria 
ata abarcar os servizos á 
produción, complementarios e 
interdependentes desta. Consonte 
á Estratexia Europa 2020, amplía 
o seu obxecto ata máis dun terzo 
da economía galega.

•	 Organízase	en	plans	de	impulso,	
que atenden a dúas dimensións: o 
reforzo dos factores territoriais de 
competitividade, por un lado (ener-
xía, solo industrial, normativa, for-
mación profesional, infraestrutu-
ras, loxística e telecomunicacións), 
e do tecido empresarial, por outro 
(persoas e organizacións, crece-
mento empresarial, innovación e 
acceso a novos mercados). Estes 
plans conteñen 60 medidas, que 
foron consensuadas con máis de 
120 axentes distintos no proceso 
de elaboración.

•	 Concrétase	en	plans	bienais	
que aseguran a adaptación da 
estratexia á cambiante realidade. 
Na súa definición participan os 
axentes do territorio.

•	 A	Axenda	impulsa	fortemente	o	
papel dos clústeres na mellora 
competitiva empresarial. A súa 
colaboración coa Administración 
galega no deseño, execución e 
seguimento das políticas públicas 
sobre industrialización contribúe a 
potenciar a calidade e os resulta-
dos destas. 

visión
axencia industria 4.0

1. equilibrio 
sectores 
tradicionais e  
de futuro

2. Crecemento 
por hibridación e 
aproveitamento  
de recursos

3. Cultura 
innovadora e 
empresarial 
vocación global

4. emprendemento 
industrial e 
Business Factory

5. Fábrica 
intelixente

6. Cadea de valor 
en Galicia
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A Axenda parte dunha visión que impregna todos 
os plans e medidas de impulso: a da nova industria 
intelixente que co seu equipo humano pode observar 
o contorno, anticiparse aos cambios e evolucionar 
cara o modelo 4.0. A nova industria está composta por 
fábricas intelixentes, automatizadas, flexibles, conec-
tadas entre si, sostibles e sociais, conta con espazos 
compartidos entre humanos e máquinas e outorga 
máis responsabilidades ás persoas mellor cualificadas 
para xestionar eficientemente os ámbitos produtivos 
desta nova organización industrial.

Nesta visión a Administración sitúase no centro 
como catalizadora das iniciativas industriais, evitando 
interferir no seu desenvolvemento e buscando a 

hibridación entre os sectores tradicionais e de futuro, 
de xeito que os primeiros aporten a experiencia e a 
dimensión empresarial e os segundos a innovación e 
a nova cultura empresarial. 

en cifras
PLAN BIENAL 2015-2016: 

143 M€  
de orzamento público 
executados fronte aos  

120 M€  
previstos, que mobilizaron un 

total de  

342 M€  
e afectaron a  

4.177  
empresas

Plan bienal 2017-2018: 
Orzamento previsto: 

 175,2 M€

Ante o reto 
do modelo de 

industria 4.0, a 
Administración 

fai o papel de 
catalizadora 

das iniciativas 
industriais

Premios e axudas aos 
Proxectos 4.0
Responden á necesidade de ampliar 
a capacidade transformadora das 
tecnoloxías da Industria 4.0 mediante 
o apoio a proxectos demostrativos 
que invisten nese eido e que funcionan 
como modelo para estimular iniciativas 
futuras. Son organismos interme-
dios, clústeres e outros axentes, os 
encargados de seleccionar os mellores 
proxectos para seren apoiados. Ata o 
momento, 70 empresas de sectores 
diversos investiron máis de 15 millóns 
de euros ao abeiro deste programa.

Programas de formación en 
fábrica intelixente
Postas en práctica coa axuda de 
organismos intermedios, estas liñas 
de apoio complementarias para a for-
mación en tecnoloxías e metodoloxías 
4.0, son unha nova fórmula de xerar 
proxectos de colaboración.

Axudas á dixitalización
Iniciativa pioneira da que se puxeron en 
marcha as dúas primeirsa convo-
catorias en 2018, con preto de 150 
solicitudes atendidas que supoñen arre-
dor de 3 millóns de euros en axudas. 
A partir da análise das posibilidades 
de dixitalización que ofrecen maior 
potencialidade de transformación, 
promóvense proxectos de colaboración 
orientados á transformación dixital das 
pemes. Tamén se están a desenvolver 

21 obradoiros financiados na súa tota-
lidade polo Igape e coa participación de 
preto de 500 pemes, o que supón unha 
axuda de 329.000 euros.

estudo de oportunidades 
industria 4.0 en Galicia
Realizado en colaboración coa Alianza 
Tecnolóxica Intersectorial de Galicia 
(ATIGA), diagnostica a situación tecno-
lóxica actual de dez sectores estratéxi-
cos da economía galega –aeronáutica, 
agroalimentación e bio, automoción, 
enerxías renovables, madeira/forestal, 
metalmecánico, naval, pedra natural, 
téxtil/moda e TIC– e mostra as vías de 
mellora da competitividade das empre-
sas galegas no escenario 4.0.

Colaboración con outros 
organismos
Non só o Igape promove a progre-
sión da Industria 4.0. A participación 
doutros organismos públicos no desen-
volvemento da Axenda 4.0 da Xunta, 
como a Axencia Galega de Innovación 
(GAIN), o Instituto Enerxético de Galicia 
(INEGA) e o Instituto Galego de Vivenda 
e Solo (IGVS), permite a execución dun 
gran número de accións, como poden 
ser a bonificación do solo industrial, o 
programa Conecta Peme e o programa 
Fábrica Intelixente.

fitOs

 a nOva 
industria 
intelixente, cO seu 
equipO humanO, 
pOde Observar 
O cOntOrnO, 
anticiparse 
aOs cambiOs e 
evOluciOnar cara 
O mOdelO 4.0
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e u creo que a clave do éxito de Martín Códax 
é nacer hai 32 anos no momento e o lugar 
oportuno. E, sobre todo, cun plan, cun 

proxecto estratéxico desde un punto de vista 
aliñado co da Administración, que nos brindou 
todo o seu apoio desde o principio. Aos dez anos, 
xa enlazamos co nacemento do Igape, que nos 
achegou profesionalización e axudounos a poñer 
en valor as nosas fortalezas, que son a nosa uva, a 
nosa terra, os nosos recursos e a imaxe de Galicia. 

Tras un primeiro plan estratéxico, queda-
ron definidos os eixos fundamentais para 
nós, que coinciden cos propugnados polo 
Igape: a internacionalización, a innovación e a 
competitividade. Todas as axudas no terreo da 
internacionalización facilitóunolas o Igape, cuxo 
apoio tivemos tamén no outro gran obxectivo, 

o da innovación e a competitividade. Sabiamos 
que tiñamos un produto moi bo, estruturalmente 
caro polos custos de elaboración. Temos que 
ser cada día máis competitivos na elaboración, 
no proceso industrial, na loxística… e aí 
sempre estivo o Igape. Para competir no mundo 
temos que ser quen de elaborar produtos, non 
só co mellor custo posible, que xa sabemos 
que nunca imos conseguir ser máis competi-
tivos que outros mercados, pero si con máis 
valor engadido. Por iso estamos inmersos na 
Industria 4.0 e aí nos vén apoiando o Igape, 
novamente. Para as nosas novas liñas de embo-
tellado, cada día máis sofisticadas, para sermos 
máis eficientes, con visión artificial, dixitaliza-
ción, con control da produción que nos permite 
obter produtos máis competitivos e sobre todo 
con máis valor engadido. 

B aixo o lema “O sabor caseiro de sempre, 
a calidade de hoxe”, Congalsa elabora e 
comercializa alimentos conxelados que 

achegan pracer: sustentables, saudables e 
convenientes, perseguindo a excelencia e a in-
novación e pensando nas persoas. Desde a súa 
fundación, en 1990, a empresa logrou situarse 
como unha das firmas con maior produción no 
seu sector e unha firma de referencia no mundo 
da alimentación en Galicia, diversificada nas 
súas gamas de produto, flexible, eficiente e 
profesionalizada na súa xestión. 

Congalsa aposta pola mellora continua dos 
seus procesos e dos seus produtos mediante 
a innovación. Trátase dunha empresa punteira, 
equipada coa tecnoloxía máis moderna e innova-
dora do mercado. Neste sentido, inviste por riba 

do millón de euros en modernización tecno-
lóxica, o que lle permitiu situarse como unha 
das empresas máis competitivas dentro do seu 
sector. Xunto a isto, tamén favorece a implanta-
ción de procesos TIC e a internacionalización. Na 
actualidade, está presente en numerosos países 
de catro continentes.

A súa aposta polo I+D+i outórgalle un plus 
competitivo debido a que segue, de primeira 
man, as tendencias na industria. Deste xeito, ten 
capacidade para ofrecer, tanto aos seus clientes 
como aos consumidores, novos produtos, con 
sabores similares aos caseiros e novas solucións 
que faciliten a súa vida aforrando tempo e 
diñeiro. Neste salto a un modelo de produción 
intelixente Congalsa conta co apoio do Igape, 
a través da Axenda Industria 4.0, ao que está 
adherida. O apoio deste organismo permitiulle 
acometer investimentos innovadores, en xeral e, 
en concreto, accións centradas na dixitalización e 
na posta en marcha da fábrica 4.0. 

bOdegas martín códax

cOngalsa

Juan Vázquez Gancedo

Luis Miguel Simarro 

director xeral  

director xeral 








