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25 anos facilitando a
innovación en galicia
No ano 1992, coa constitución do Parque Tecnolóxico de

estivo centrado en dúas áreas polas que o labor da entidade é

Galicia materializábase a maior aposta conxunta realizada na

especialmente recoñecido hoxe: o impulso do emprendemento

comunidade polo triple eixe administración-universidade-

innovador e a divulgación científica.

empresa. O obxectivo compartido: facilitar o crecemento
económico de Galicia a través da innovación.

Un a un, os ocupantes da Tecnópole foron escribindo unha
historia que hoxe chega aos seus primeiros 25 anos. As cerca

Nestes 25 anos, a aposta multiplicouse a través dunha oferta de

de 300 empresas, centros tecnolóxicos e outras entidades que

espazo empresarial que se foi adaptando ás novas necesidades;

nalgún momento tiveron a súa sede aquí, xunto con todos os

servizos especializados en continua evolución; infraestruturas

participantes en actividades formativas e de divulgación, son

científico-tecnolóxicas de vangarda; e a organización de eventos

hoxe os protagonistas deste aniversario.

singulares centrados na promoción da innovación aberta.
Todos eles e elas son a gran familia á que hoxe lle damos as
Durante este cuarto de século, en paralelo ao esforzo continuado

grazas dedicándolles este percorrido polo noso pasado e

de apoio ao crecemento das empresas e centros tecnolóxicos, o

presente e cos que seguiremos explorando o futuro.

persoal da sociedade xestora do Parque Tecnolóxico de Galicia
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O equipo da tecnópole
O persoal da sociedade xestora está formado por:
Antonio Gómez Méndez
Beatriz González-Tejada Jácome
Beatriz Monfort Liniers
Digna Pérez Saavedra
Edita Araceli Alonso Correa
Félix Campos Prieto

María Isabel Soto Amigo
María Luisa Pena Nieto
Noemi Lorenzo Carbajales
Ricardo Capilla Pueyo
Rogelio Solarat López
Sabela Bouzo Estévez

Ademais, ao longo destes 25 anos, pasaron por aquí un bo número de profesionais que axudaron a construír o que hoxe é Tecnópole:
Alberto Estévez Franco
Ana Isabel García Gestoso
Antonio Tabarés Lezcano
Arturo Iglesias García
Fernando Rodríguez Méndez
Iria Rodríguez Rodríguez
Iván Alemparte Vidal
José Javier Novoa Salgado
José Manuel Míguez Mayo
Jose Luis Caaveiro Díaz
Julio Domínguez Calviño
Juan Miguel Iglesias García
Manuel Rodríguez Salgado
Marcos Bugallo Bermejo
Marcos Valiño García
María del Mar Añel Pollos
María Elena Lalinde Carrasco

María Jesús Carnero Gómez
María José Fernández Gómez
María Teresa Sáenz Rodríguez
Marta Abal Rodríguez
Miguel Ángel Pérez Pérez
Miguel Rodríguez Losada
Mónica Álvarez Rúa
Noa Villamor Prieto
Noemia Ortega Dorado
Nuria Bueno Aizpuru
Pablo Sanmartin Nogueiras
Rosa María Fernández Otero
Rubén Castiñeiras Lorenzo
Silvia Pombo Salinas
Silvana Gómez Meire
Xóchitl Arias Ortiz
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Galicia ten o mérito de estar entre as primeiras autonomías que crearon un parque tecnolóxico, a mesma visión que hoxe fai de Tecnópole un dos faros da innovación galega.
Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta de Galicia

Noraboa á Tecnópole e ás cerca de 300 empresas que durante estes anos souberon
ver a oportunidade de establecerse e crecer nunha contorna capaz de multiplicar a
innovación.

Parabéns por estes 25 anos demostrando
que o talento e a creación de valor para o
crecemento de Galicia non entenden de periferias.

Francisco Conde López, conselleiro de Economía, Emprego e

Tecnópole converteuse nunha peza clave
do ecosistema de innovación de Galicia. A
USC colaborou na súa creación, entendendo
que os parques tecnolóxicos son esenciais
para a transferencia desde as universidades ao tecido produtivo.

Industria

Porque o futuro de Galicia está na I+D+i,
resulta indiscutible a trascendencia de
contar con institucións como o Parque Tecnolóxico de Galicia.
Julio Abalde Alonso, reitor da Universidade da Coruña

Patricia Argerey Vilar, directora da Axencia Galega de Innovación

Juan M. Viaño Rey, reitor da Universidade de Santiago de Compostela

Tecnópole, 25 anos innovando, emprendendo, xerando tecnoloxía, ideas empresariais. A UVigo fachendosa de partillar ese
camiño, o bo camiño.

Tecnópole: 25 anos de innovación, creando
valor no tecido empresarial de Galicia e
Ourense. Graciñas por tanto e a por moitos
anos máis!

Virxilio Rodríguez Vázquez, vicerreitor do Campus de Ourense

Jesús Vázquez Abad, alcalde de Ourense

da Universidade de Vigo

Felicitar a todas as empresas e empregados
do PTG polo traballo realizado para facer
que o Parque vaia crecendo e sexa un referente non só na nosa Comunidade senón a
nivel mundial.

Felicitamos a Tecnópole por estes exitosos
25 anos estimulando iniciativas empresariais e desexamos que siga exercendo como
motor da economía ourensá e do talento
emprendedor.

M. Pedro Fernández Moreiras, alcalde de San Cibrao das Viñas
José Manuel Pérez Canal, presidente da Confederación Empresarial de Ourense
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UGT Galicia apostou sempre por Tecnópole.
Porque queremos máis e mellores empregos que veñan da man da industrialización
e da I+D+I. Parabéns.
Mario Franco González, secretario xeral U.C. UGT-Ourense/
Valdeorras/Verín

No polígono de San Cibrao o referente da
vangarda tecnolóxica está de aniversario.
25 anos mostrando ao mundo que en Ourense hai innovación e futuro. Desexámosvos
máis éxitos para sumar moitos anos máis.
José Elías Mera Martínez, presidente da Asociación de Empresarios Polígono San Cibrao

Parabéns ao equipo da Tecnópole pola súa
traxectoria nestes 25 anos, porque detrás
de grandes méritos atópanse grandes persoas. Por 25 anos máis de innovación, dedicación e ilusión.
Juan Carlos Parada Rúa, presidente da Cámara Oficial de
Comercio, Industria e Servizos de Ourense

Tecnópole era un proxecto de alto risco e
moitas expectativas e, tras 25 anos, demostrou que a innovación, a colaboración público-privada e o entusiasmo son valores
necesarios para conseguir os fins soñados.
Felipe Romera Lubias, presidente da APTE

Tecnópole achega ás empresas tecnolóxicas galegas as sinerxías necesarias para
innovar e ver crecer os seus proxectos.
Rubén Saavedra Pedreira, director territorial de Abanca en Ourense

Parabéns polo voso compromiso coa divulgación e polo labor de Galiciencia fomentando as vocacións científicas.
José Ignacio Fernández Vera, director xeral de FECYT

Co desexo de que a Tecnópole acade os 50
anos sendo referente de innovación, transferencia de coñecemento e tecnoloxía en
Galicia, parabéns polo conseguido.
Rosendo Luis Fernández, presidente do INORDE
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25 anos EN CIFRAS
297
empresas e
centros tecnolóxicos
pasaron por tecnópole

180

POLO viveiro
empresarial

40

en parcelas

32

no TEcnópole I

8

38

en domicilio
virtual

7

no TEcnópole II

tecnópole
hoxe

9

a liña do tempo de tecnópole
1991

Constitución do parque

Constitución de Parque Tecnolóxico de Galicia S.A. A Xunta de Galicia, o Instituto
Ourensán para o Desenvolvemento (Inorde), a Universidade de Vigo, a Cámara Oficial
de Comercio e Industria de Ourense, os concellos de Ourense e San Cibrao das Viñas, a
Confederación Empresarial de Ourense (CEO) e a Unión Xeral de Traballadores de Galicia (UXT) configuran o accionariado inicial da entidade.

1992

primeiros ocupantes

Os primeiros ocupantes do Parque. A inauguración oficial e os traballos para iniciar
a actividade estiveron vixiados polo primeiro garda de seguridade do recinto, Tito, e o
seu can, Don.

1993

primeira empresa

Comezo da actividade coas primeiras empresas no CEI. Miguel Ángel Pérez é
nomeado conselleiro delegado e botan a andar as primeiras empresas. Egatel, na
actualidade empresa decana do Parque, comeza a súa traxectoria nun niño do edificio
CEI (Centro de Empresas e Innovación, o primeiro viveiro empresarial da provincia de
Ourense) e posteriormente incorpóranse Insigal e Andel.
Inicio da relación coa comunidade de parques. A mediados de ano o Parque
Tecnolóxico intégrase na Asociación Internacional de Parques Científicos e Áreas de
Innovación (International Assotiation of Science Parks and Areas of Innovation, IASP).
En decembro, acolle a reunión dos membros da Asociación de Parques Científicos e
Tecnolóxicos de España (APTE), naquel momento formada por 9 membros (na actualidade son 66).
Acordo coa Université du Maine – Le Mans (Francia). Durante os 12 anos seguintes,
alumnos/as franceses/as realizan prácticas no Departamento de Linguas Estranxeiras
Aplicadas do Parque Tecnolóxico de Galicia.

1994

primeiro evento

1996

Presidencia da
APTE

A primeira empresa nunha parcela. Uma Ibérica, fabricante

Presidencia da APTE. O xerente do Parque Tecnolóxico,

de rodas de bicicleta de alta competición, instala o seu

Antonio Tabarés, asume a presidencia da Asociación de Parques

departamento de I+D no CEI ata a que posteriormente constrúe

Científicos e Tecnolóxicos de España (APTE).

unha nave propia no recinto.
Nace o CIS-Madeira. O Centro de Innovación e Servizos da
O primeiro centro tecnolóxico. O Laboratorio Oficial de

Madeira comeza a súa actividade no Edificio CEI, que por

Metroloxía de Galicia (LOMG), o primeiro dos cinco centros

primeira vez rexistra unha ocupación do 100%.

tecnolóxicos que hoxe operan no Parque, inicia a súa actividade
nun local do Edificio CEI.

Apertura da cafetería. Aínda que estaba construída desde o
principio no Edificio CEI, é neste ano cando comeza a funcionar

O primeiro evento. No mes de xuño, o Parque Tecnolóxico

con servizo profesional. Ata daquela, o personal da sociedade

acolle o seu primeiro evento. Durante dous días celébrase o

xestora, que aprendera a usar a cafeteira, organizábase para ter

“Foro de Capital Risco. Financiamento da Innovación” no marco

sempre café recén feito (e, de cando en vez, madalenas) nunha

do proxecto Atlantis.

pausa do traballo que resultaba moi familiar.

1995

1997

Convenio co Banco Latinoamericano de Desenvolvemento.

Coren comeza a construción do seu centro tecnolóxico. O

Asínase un acordo con esta entidade bancaria no marco

grupo Coren, principal cooperativa agroalimentaria de España,

do Programa Bolívar, orientado á integración tecnolóxica

inicia a construción do seu Centro Tecnolóxico de Incubación.

rexional, a innovación e a competitividade. Incluía unha rede
internacional de oficinas de enlace, unha delas con sede no

O LOMG e o CIS-Madeira proxectan a mudanza a edificios

Parque Tecnolóxico de Galicia.

propios. Os dous primeiros centros tecnolóxicos do Parque,
que iniciaran a súa actividade en niños do Edificio CEI, presentan
os proxectos dos edificios que construirán en parcelas propias
no recinto. O LOMG iniciaría as obras este mesmo ano e o CISMadeira no seguinte.

1998

primeiros cursos

2000

primeira
plataforma B2B

Novo director xerente. José Luis Caaveiro asume a xerencia do

Nace o Centro Tecnolóxico da Carne. O CTC comeza a súa

Parque Tecnolóxico de Galicia, cargo que ocuparía ata finais de 2001.

traxectoria no marco do Plan de Acción do Sector Cárnico
Bovino promovido pola Xunta, co Parque Tecnolóxico como

Primeiras accións formativas. A sociedade xestora inicia

membro do seu padroado.

a súa traxectoria na organización de accións de formación a
través dun convenio coa Xunta de Galicia.

Posta en marcha da primeira plataforma B2B da
Eurorrexión.

O Parque Tecnolóxico coordina a posta en

Colaboración no impulso da competitividade das pemes.

marcha do proxecto Wexport, o primeiro portal de business to

Parque Tecnolóxico de Galicia asina un convenio co Instituto

business (B2B) da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal. Nesta

Galego de Promoción Económica (Igape) para colaborar na

plataforma, impulsada pola Xunta de Galicia, participaron 80

Iniciativa Peme de Desenvolvemento Industrial, orientada ao

empresas (62 galegas e 18 portuguesas), que recibiron apoio

incremento da competitividade das pequenas e medianas

experto para abrirse ao mercado internacional.

empresas galegas do sector da industria.

1999

apertura ao
exterior

Despega a ocupación de parcelas. A téxtil Roberto Verino e
a aeronáutica Coasa reservan parcelas no Parque para instalar
un centro de I+D e unha factoría, respectivamente. Neste
mesmo ano, dúas novas empresas nacen con naves propias:
Laddes Works, tamén do sector da aeronáutica, e Celcoauto,
da automoción. Á súa vez, a compañía de telecomunicacións
Egatel alcanza a súa madurez pasando dun niño no CEI a un
edificio propio.
Primeiro evento transrexional. O Parque Tecnolóxico acolle
a xornada sobre as oportunidades do granito e a lousa na
Eurorrexión, programada no marco dos Foros Tecnolóxicos
Sectoriais Galicia-Norte de Portugal (financiados polo proxecto
europeo Smarts).
Primeira actividade por toda Galicia. Organización
das conferencias “Muller e Tecnoloxía” nas sete principais
localidades galegas, a través dun convenio co Servizo Galego de
Igualdade.
O Parque ábrese ao exterior. Ao longo deste ano, máis de
900 persoas, entre estudantes e representantes de institucións
e corporacións, visitan o recinto e coñecen a actividade que se
desenvolve nel.
Primeira tenda virtual de produtos galegos. Nace no
Parque a tenda virtual Pazo Galego, a primeira plataforma de
comercio electrónico de produtos agroalimentarios e artesanais
galegos, principalmente orientada aos mercados europeo e
estadounidense.

2001

estrea en
divulgación

Comeza o impulso do emprendemento universitario. Os
tres reitores das universidades galegas e o presidente do Parque
Tecnolóxico de Galicia asinan senllos convenios de colaboración
para facilitar o aloxamento de iniciativas emprendedoras postas
en marcha por estudantes de calquera dos campus galegos.
Proxecto Galicia Innova. O Parque Tecnolóxico desenvolve
o portal Galicia Innova, a primeira web oficial da Xunta para
dedicala integramente á innovación e a tecnoloxía galegas. Tiña
como eixes centrais a difusión da oferta científico-tecnolóxica
de Galicia, a coordinación de capacidades no sistema de
innovación e a información e asesoramento sobre demandas
de innovación.
Visita da ministra de Ciencia e Tecnoloxía. Anna Birulés
visitou o Parque Tecnolóxico sumándose, xunto con membros
dos gabinetes científicos do Senado e do Parlamento europeo,
á reunión que os membros da APTE celebraban no recinto.
Primeiros cursos de formación ocupacional. Impártense
no Parque Tecnolóxico os primeiros seis cursos de formación
ocupacional, unha liña de actividade que tería continuidade ao
longo dos posteriores anos.
Primeiras actividades na Semana da Ciencia e a Tecnoloxía.
O Parque Tecnolóxico súmase por primeira vez á celebración
da Semana da Ciencia e a Tecnoloxía coa organización de
xornadas, seminarios, visitas guiadas, almorzos tecnolóxicos
para empresarios e a presentación de patentes universitarias.

En total, participaron un milleiro de persoas nas actividades
programadas ao longo dunha semana.
Encontro de medio cento de empresas europeas. O Parque
Tecnolóxico acolleu a fase final do plan Milenium, promovido

Organización da II Conferencia Internacional de Parques.
Representantes de parques científicos e tecnolóxicos de varios
países reúnense durante varios días en Tecnópole, que supera
con éxito o reto de organizar a cita anual máis importante da
APTE.

polo Eixo Atlántico Galicia, o que trouxo a medio cento de
representantes de empresas de Alemaña, Italia e Portugal en
busca de novas perspectivas de negocio.

2002

2004
Complétase

a

AS tres
UNIVERSIDADES
participación

das

universidades.

A

Universidade da Coruña (UDC) adquire un paquete accionarial
á Xunta. Deste xeito, as tres universidades galegas quedan

A CEO prepara o seu 25 aniversario. A Confederación
Empresarial de Ourense elixiu o Parque Tecnolóxico de Galicia
para reunir os seus máis de 350 socios con motivo da súa
asemblea anual. A celebración do 25 aniversario da asociación
empresarial centrou a xuntanza, presidida polo titular da Xunta
de Galicia, Manuel Fraga.

representadas no accionariado de Tecnópole.
Proxecto Infobusiness. Tecnópole intégrase na rede
nacional de parques e centros de empresas e innovación para
a promoción da creación e o apoio de novas empresas da
sociedade da información.
Inicio do proxecto Serbatec. O Parque Tecnolóxico participa

2003

como xefe de fila no proxecto europeo para a creación

marca tecnópole

A USC entra no accionariado. A Universidade de Santiago

dunha Rede Transfronteiriza de Recursos e Servizos de Base
Tecnolóxica. Participan tamén o Concello de Lugo e, pola
parte portuguesa, o Instituto de Desenvolvimento e Inovação
Tecnológica do Minho e a sociedade Net-Novas Empresas e
Tecnologías.

de Compostela únese á de Vigo, presente desde os inicios, no
accionariado do Parque Tecnolóxico, a través da adquisición de
accións á Xunta de Galicia.
Novo xerente. Ricardo Capilla é nomeado director xerente

Comezo dos almorzos tecnolóxicos. Ponse en marcha o
primeiro ciclo de almorzos tecnolóxicos, con continuidade
periódica ata hoxe. Concibidos como encontros empresariais de
formato reducido para facilitar o intercambio de coñecemento,

coincidindo co décimo aniversario do Parque, no que se

abordan temáticas de actualidade relacionadas co aumento da

acomete a renovación das instalacións técnicas do salón de

competitividade.

actos.
Nace a marca Tecnópole. A renovación da imaxe corporativa

Récord na Semana da Ciencia. As actividades de celebración
da Semana da Ciencia e da Tecnoloxía organizadas por

inclúe a creación da marca Tecnópole, que substitúe o acrónimo

Tecnópole duplican a participación das súas primeiras edicións,

PTG e que se irá consolidando ao longo dos anos posteriores.

superando as 2000 persoas.

2005

CÁTEDRA TECNÓPOLE

Creación da Cátedra Tecnópole. A través dun convenio
de colaboración coa Universidade de Vigo, créase a Cátedra
Tecnópole, concibida como punto de encontro entre os
equipos de investigación universitarios e as empresas do Parque
Tecnolóxico. Ao longo de varios anos supuxo a convocatoria
de axudas para realizar proxectos de fin de carreira, teses de
licenciatura e cursos de doutoramento en réxime de estancia
total ou parcial en empresas da Tecnópole.
Apertura da gardería infantil. A oferta de servizos aos
traballadores/as das empresas da Tecnópole incrementouse
coa posta en marcha da gardería infantil, que comezou a
funcionar no curso 2005-2006 para nenos de ata seis anos,
incluíndo servizo de comedor.
Comeza a proxectarse a ampliación. O nivel de ocupación
das parcelas de Tecnópole tradúcese na imposibilidade de

Proxecto CETPAR. Tecnópole, xunto con outros catro parques
tecnolóxicos de toda España, foi seleccionada para participar
neste proxecto piloto de creación de empresas tecnolóxicas
promovido polo Ministerio de Industria e a APTE. A través desta
experiencia inicial, que se consolidaría a partir do ano seguinte
baixo o nome CEIPAR, varias empresas da Tecnópole recibiron
soporte financeiro e de asesoría en xestión empresarial
para facilitar o seu crecemento. O perfil de todas as pemes
participantes compartía un elevado grao de innovación e un
alto potencial de desenvolvemento, ademais do requisito de
estar situadas nas preincubadoras ou incubadoras dun parque.
Posta en marcha da Preincubadora. A Universidade de Vigo
e a Tecnópole poñen en marcha a Preincubadora de proxectos
empresariais, aberta aos proxectos emprendedores impulsados
por recén licenciados. Os primeiros catro beneficiarios
ocuparon este ano os niños 1, 2, 3 e 4 da incubadora do CEI,
libres dos custos de aluguer e con acceso gratuíto a todas as
infraestruturas e servizos tecnolóxicos do Parque, para facilitar
os primeiros pasos do plan de negocio.

acoller novos proxectos con necesidades importantes de terreo
industrial, polo que se anuncia un proxecto de ampliación da
superficie.

2006

O XERME DA
GALICIENCIA

O xerme da Galiciencia. Celébrase por primeira vez no
Parque Tecnolóxico, con 16 proxectos expostos e un milleiro
de visitantes, a que co tempo se converterá na feira científica
máis importante de Galicia. Logo de dúas edicións baixo o
nome Expociencia, a partir de 2008 adopta a denominación
Galiciencia.
Proxecto S@TAP. Tecnópole gaña o concurso para
lanzar e xestionar a Plataforma de Servizos Avanzados de
Telecomunicacións dirixida ás 47 empresas situadas nos
parques empresariais do Concello das Pontes. Os seus
obxectivos foron conseguir as condicións óptimas para atraer
novos investimentos dinamizadores de emprego e mellorar a
competitividade das empresas.
Comeza o proxecto PARQUE. O Parque Tecnolóxico participou
nesta iniciativa transfronteiriza apoiada pola Unión Europea co
obxectivo de converter os parques empresariais de Galicia e do
Norte de Portugal en polos de atracción para novos investimentos
e mellorar a competitividade das empresas situadas neles. O seu
papel foi o de socio tecnolóxico, implementando e xestionando
a rede Telépole, un sorporte telemático de interconexión entre
os seis parques participantes.

2007

certificacións
pioneiras

Inicio do proxecto CEIPAR. O programa estatal de creación de
empresas innovadoras en parques permitiulle a dez empresas
da Tecnópole acceder a asesoramento experto para desenvolver
os seus plans de negocio. A estas sumaríanse outras dez no ano
seguinte.
Referente da Rede Galega de Antenas de I+D. Tecnópole
converteuse a mediados de ano na entidade de referencia da
nova Rede Galega de Antenas de I+D, un conxunto de espazos
de captación de proxectos de investigación, desenvolvemento
e innovación tecnolóxica nos polígonos industriais de Galicia. A
través dela ofrecíaselles ás empresas apoio para a tramitación
de axudas e subvencións, a busca de socios e actuacións en
materia de propiedade industrial, entre outros.
Posta en marcha do programa de aforro enerxético. No
marco das súas políticas de responsabilidade social, Tecnópole
convértese no banco de probas do sistema de iluminación
pública intelixente máis avanzado de Europa. O dispositivo,
denominado Computercraft, que permite un aforro enerxético
do 60% sobre o tradicional, foi deseñado pola empresa galega
Esinor coa colaboración da Universidade de Vigo.
Certificación pioneira en medio ambiente e calidade.
Tecnópole convértese en pioneira no ámbito dos parques
empresariais por conseguir as certificacións de calidade UNE-

EN ISO 9001:2000 e medio ambiente UNE-EN ISO 14001:2004, ás

base tecnolóxica. Logo dun período previo de formación

que se uniu o recoñecemento de cumprimento do Regulamento

e asesoramento especializado, os participantes deron os

EMAS, outro dos estándares ambientais de referencia.

seus primeiros pasos en proxectos de I+D+I sobre os novos
cultivos de oliveira como alternativa á vide, a comercialización

Encontro Empresarial do Sector Téxtil. O Parque Tecnolóxico

de viño desalcoholizado e enriquecido en polifenois e o

foi o anfitrión dun foro empresarial que reuniu a investigadores

desenvolvemento de pulseiras ‘intelixentes’ para persoas con

e empresarios do sector téxtil de toda España para intercambiar

discapacidades auditivas.

experiencias,

compartir

proxectos

e

detectar

posibles

colaboracións. No evento, organizado coa colaboración da APTE,

Entidade de referencia en Galicia do programa da EOI.

tiveron ocasión de establecer contacto todo tipo de axentes

Tecnópole chegou a un acordo coa Escola de Organización

interesados na investigación cooperativa, no desenvolvemento

Industrial (EOI) para organizar e celebrar en Galicia os

de proxectos de innovación e na transferencia de tecnoloxía.

seus cursos de formación empresarial para o apoio ao
autoemprego e a creación e consolidación de empresas.

Wifi en todo o recinto. A finais de ano completouse a

En total, 23 emprendedores con ideas de negocio de base

instalación da rede wifi en todo o recinto, o que desde entón

tecnolóxica e compoñente innovador recibiron formación

permite o acceso a internet sen cable desde calquera punto da

altamente especializada e de carácter gratuíto. Deles, a metade

Tecnópole.

lograron definir plans de empresa e seis destes acabaron
materializándose na constitución de seis negocios.

2008

CONFERENCIA
INTERNACIONAL

Colaboración co Máster CIDIE da Uvigo. Neste ano comezou
a colaboración da Tecnópole co Máster de creación, dirección
e innovación na empresa da Universidade de Vigo. Ao longo
de varios cursos, o persoal do Parque Tecnolóxico de Galicia

VII Conferencia Internacional de Parques. Tecnópole foi

experto en temas de innovación participou na docencia do

a anfitrioa da VII Conferencia Internacional da Asociación de

programa e apoiou o alumnado na elaboración do proxecto de

Parques Científicos e Tecnolóxicos de España (APTE), na que

creación de empresa, ademais de organizar visitas aos centros

se deron cita máis de un cento de participantes. Os relatores

tecnolóxicos e empresas da Tecnópole para os alumnos e

basearon os seus relatorios no talento e nas oportunidades de

facilitar a realización de prácticas.

negocio que se abrían na contorna dixital. Durante o evento, o
experto en economía rexional e asesor de varios bancos do Valle

Presentación da rede Telépole. A finalización do proxecto

Central de California Tapan Munroe presentou o libro ‘Silicon

europeo PARQUE supuxo a implantación de solucións avanzadas

Valley: a ecoloxía da innovación’.

de telefonía IP nos diferentes parques empresariais, coa creación
por parte da Tecnópole da chamada Rede Telépole. Esta rede

Tecnópole

PRO-TIC.

Tecnópole

converteuse no soporte telemático de interconexión entre os

beneficiáronse desta iniciativa de apoio á implantación das

Cinco

empresas

da

seis parques participantes no proxecto, ademais da Tecnópole:

Tecnoloxías da Información e das Comunicacións (TIC) nos seus

Sabón (A Coruña), O Ceao (Lugo), Parque Tecnolóxico e Loxístico

procesos para aumentar a súa produtividade e, en consecuencia,

de Valladares (Vigo), Zona Industrial de Chaves e Zona Industrial

a súa competitividade. Cada unha delas foi provista dun plan

de Bragança.

integral personalizado de xeito gratuíto.
Entrada en funcionamento do CEER. O Centro de
Tecnópole e-factura. O programa de fomento da factura

Experimentación en Enerxías Renovables da Tecnópole

electrónica iniciouse cun seminario sobre as vantaxes deste

arrancou coa posta en marcha da súa sección solar fotovoltaica,

sistema, que naquel momento cifraba o aforro derivado

dotada cunha instalación conectada á rede eléctrica de 99,9 kW.

desta fórmula en 3,5 euros por factura. Ademais da propia

Esta infraestrutura científico-tecnolóxica deseñouse para que as

sociedade xestora, foron seleccionadas catro empresas para

empresas do sector puidesen testar a eficacia e a eficiencia de

a implantación, con solucións personalizadas en función do

novos equipamentos, como capturadores solares.

seu volume de facturación, frecuencia de emisión de facturas,
formato, etc.

Posta en marcha do servizo de transporte público. Grazas a
un acordo coa empresa Anpián, os traballadores da Tecnópole

Tecnópole emprende. O programa axudou a despegar

puideron comezar a prescindir dos seus vehículos para

a tres equipos emprendedores con ideas de negocio de

desprazarse entre Ourense e o Parque.

Liderado de redes de coñecemento. Ao longo deste ano,

Inicio do proxecto COPIT. Tecnópole inicia a súa participación

Tecnópole asumiu o liderado da Rede de Parques Científico-

no Programa de Cooperación con Parques Industriais e

Tecnolóxicos de Galicia e da Rede de Axentes Privados de

Tecnolóxicos, unha actuación a nivel estatal para a mellora

Innovación (CAPITA), á vez que participou na constitución da

da competitividade das empresas e centros tecnolóxicos

Rede Galega de Incubadoras Tecnolóxicas.

situados nestes recintos a través da cooperación. A iniciativa
sumou durante o seu ano de posta en marcha experiencias de

2009

AMPLIACIÓN
de CAPITAL

Ampliación de capital. As caixas de aforros galegas entran
no accionariado do Parque Tecnolóxico de Galicia mediante
a primeira ampliación de capital levada a cabo desde a súa
constitución. Ademais das entidades financeiras, acudiron a
este proceso, que supuxo unha inxección de 1,8 millóns de
euros, a Xunta e as Universidades de Vigo e de Santiago.
Inicio do proxecto ER-INNOVA. Tecnópole acolleu o arranque
do proxecto europeo ER-INNOVA, no que actuou como xefe
de fila durante os dous anos e medio que se prolongou. Esta
iniciativa naceu da alianza entre tres organizacións galegas e
unha portuguesa co obxectivo de mellorar a competitividade
das pequenas e medianas empresas do sector das enerxías
renovables da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal a través das
TIC. No proxecto participou un cento de pemes enerxéticas nas
que se implantaron ferramentas tecnolóxicas especificamente
desenvolvidas para o sector.
Nomeamento de Luisa Pena como directora. A directora
financeira da Tecnópole fíxose cargo da xerencia ata 2013,
durante o período de Ricardo Capilla como director xeral de I+D
da Xunta de Galicia.
Posta en marcha da Lanzadeira de Empresas de
Biotecnoloxía. A apertura do edificio intelixente Tecnópole
I, a aposta arquitectónica máis vangardista e sostible da
Tecnópole, supuxo o nacemento dun novo espazo de
innovación multisectorial para o emprendemento. Nel inclúese
unha lanzadeira de empresas bio dotada dun laboratorio de
310 metros cadrados con equipamentos punteiros para o
desenvolvemento de actividades de I+D+i centradas no campo
da biotecnoloxía.

colaboración entre 20 parques científicos e tecnolóxicos e 28
polígonos industriais de toda España. En Galicia, a iniciativa
supuxo o establecemento de relacións comerciais e intercambio
de coñecemento entre o Parque Tecnolóxico de Galicia e os
Polígonos Industriais de San Cibrao das Viñas (Ourense) e
Sabón (A Coruña).
Primeira participación na Semana Europea da Mobilidade.
Tecnópole promove, coa colaboración do Polígono Industrial
de San Cibrao das Viñas e a empresa Anpián, unha iniciativa
para incentivar o uso do transporte público desde a cidade de
Ourense a estas dúas áreas empresariais con motivo da Semana
Europea da Mobilidade, durante a que o custo total do servizo de
autobús foi asumido conxuntamente polos tres colaboradores.
Posicionamento na web 2.0. A mediados de ano, Tecnópole
estreou a súa nova páxina web, un espazo de difusión da súa
actividade e de todas as empresas e centros que operan desde
as súas instalacións que por primeira vez apostaba polos
servizos ligados á internet 2.0 ou internet colaborativa. Ademais
de posicionarse en Twitter e lanzar unha newsletter dixital, a
entidade comezou a promover accións de capacitación en
habilidades 2.0 abertas aos seus clientes e partners.
Programa TIC-TAC! Lánzase, en colaboración coa Fundación
Empresa- Universidade Galega (Feuga), o programa ‘Talentos da
Innovación e da Creatividade. Todos a competir’ (TIC-TAC!), unha
iniciativa de adestramento en habilidades de emprendemento
innovador no que participaron 45 estudantes de Secundaria de
toda Galicia. Tras unha sesión sobre creatividade celebrada en
Santiago, desprazáronse a Tecnópole, onde recibiron formación
en previsión e xestión de custos e recursos, mercadotecnia e
fórmulas de emprendemento. Algúns dos equipos participantes
acudiron posteriormente a Galiciencia a presentar os seus
proxectos.

Primeiro torneo de tenis. Ao final do verán, catorce equipos

innovación de Galicia, impulsada pola Consellería de Economía

formados por traballadores de empresas da Tecnópole

e Industria. O curso consistiu en 320 horas de formación

enfrontáronse na primeira edición do Torneo de Tenis

especializada para identificar proxectos e potencial de I+D+i nas

Interempresarial, celebrado no recinto deportivo. Os gañadores,

empresas; analizar convocatorias de axudas públicas no ámbito

empregados de Coasa, recibiron o seu trofeo –adquirido ao

da innovación; definir, planificar e documentar memorias de

Centro Especial de Emprego da Asociación de Parálise Cerebral

proxectos de I+D+i; e xestionar proxectos de innovación na

de Ourense (Aixiña)– durante a cea de peche do torneo.

empresa, individuais ou cooperativos.

Galiciencia regresa á Tecnópole e alcanza os 50 proxectos.

I Encontro Bilateral entre Empresas de Galicia e o Norte

Logo de dúas edicións celebradas no centro de Ourense, a

de Portugal. Tecnópole organizou un workshop no que

Galiciencia múdase definitivamente ao recinto da Tecnópole,

participaron 51 representantes de 28 empresas, centros

no que xa organizara a súa primeira edición. Este é tamén o

tecnolóxicos e asociacións empresariais da Eurorrexión

primeiro ano no que se alcanzan os 50 proxectos, expostos por

interesados en establecer alianzas para emprender proxectos

104 estudantes de Galicia, Cataluña e País Vasco.

de innovación transfronteirizos. O encontro incluíu sesións
sectoriais nas que as empresas foron agrupadas por ámbito

2010

de actividade (biotecnoloxía, TIC e enerxías renovables) para

Nace tecmeva

Posta en marcha de TECMEVA. O proxecto Tecnoloxías
Médicas de Vangarda (TECMEVA) materialízase coa entrada
en funcionamento dun Centro de Investigación en Novas
Tecnoloxías Cirúrxicas Minimamente Invasivas no edificio
Tecnópole I. O centro dedícase á investigación aplicada, á
transferencia de coñecemento, á formación en técnicas de
laparoscopia convencional e fetoscopia e á introdución na
visualización laparoscópica en 3D.
Inicio das Aulas I+D. Como xerme das actuais Aulas Tecnópole,
puxéronse en marcha dous programas piloto de formación
práctica en investigación científica e I+D+I aplicada dirixidos
a estudantes de 14 a 17 anos de idade. O programa Novos
Científicos orientouse a formar os estudantes no método
científico para preparar a súa participación no Certame Nacional
de Novos Investigadores. Simultaneamente desenvolveuse o
programa Aulas de I+D, máis orientado ao adestramento dos
estudantes en habilidades innovadoras para desenvolver ideas
e deseñar proxectos directamente aplicables a actividades
produtivas, comerciais, de negocio ou de servizos.
Complétase o CEER coa sección eólica. O Centro Experimental
de Enerxías Renovables estreou en 2010 a súa sección eólica,
complementaria á solar operativa desde dous anos antes. A
instalación, construída por unha das empresas do sector situada
no Parque Tecnolóxico, consta dun aeroxerador experimental
montado sobre unha estrutura de 30 metros de altura e cunha
potencia de 125kW.
Primeiro curso intensivo de formación de xestores de
innovación de Galicia. Tecnópole acolleu durante o verán
a formación intensiva da primeira promoción de xestores de

compartir ideas sobre as oportunidades de colaboración en
proxectos de innovación transfronteirizos. Na segunda parte da
xornada tiveron lugar as reunións empresariais organizadas en
función dos intereses manifestados polos participantes arredor
da súa oferta e demanda tecnolóxicas.
Coorganización do certame Ciencia en Acción. Galicia
acolleu no mes de setembro o maior certame de divulgación
científica de fala hispana e portuguesa, que grazas ao patrocinio
de Tecnópole foi de entrada gratuíta. Ciencia en Acción chegou
á súa XI edición en Santiago de Compostela, a cidade que,
en dura competencia con Barcelona e Valencia, se fixo coa
condición de anfitrioa. A feira acolleu un total de 112 proxectos
procedentes de toda España, Portugal, Arxentina, Uruguai,
Colombia e México, que competiron durante toda unha fin de
semana polo premio final.
Primeiro concurso de fotografía Tecnoambiental. A
conmemoración do Día Mundial do Medio Ambiente trouxo
o I Concurso Fotográfico ‘Tecnoambiental’. Julio Rodríguez,
investigador do Centro de Investigación, Transferencia e
Innovación (CITI), fíxose co primeiro premio grazas á súa
fotografía ‘Enerxía’. Partindo dun enfoque conceptual libre e
aberto, requiríase que as fotografías tivesen como punto de
referencia calquera obxecto ou ámbito relacionado co medio
ambiente sempre que estivese localizado dentro do recinto de
Tecnópole.
Primeira edición do concurso ‘A palabra máis feitiña’. No
mes de maio, Tecnópole sumouse á celebración do Día das
Letras Galegas, dedicado ao poeta do Courel Uxío Novoneyra,
organizando o concurso ‘A palabra máis feitiña’. Francisco
Valdés, traballador da empresa Egatel, resultou gañador do
concurso co vocábulo ‘pillabán’, vencedor sobre as 32 propostas
presentadas.

2011

inicio das aulas
tecnópole

Caso de éxito a nivel estatal no programa COPIT. Tecnópole
foi recoñecida como referente do Programa de Cooperación
entre Parques Industriais e Tecnolóxicos (COPIT), despois de
que a súa experiencia de colaboración cos polígonos de San
Cibrao das Viñas (Ourense) e Sabón e Bergondo (A Coruña) fora
elixida xa como caso de éxito en 2009 entre todas as levadas
a cabo en España. Dos encontros de traballo organizados
entre empresarios e centros tecnolóxicos das catro entidades
saíron dous proxectos de alto impacto, un integrado e outro
europeo relativos a procesos e materiais no ámbito das enerxías
renovables.

marca Aulas Tecnópole, darlle cabida ao dobre de estudantes e
intensificar os contactos dos alumnos e alumnas coas empresas
e centros tecnolóxicos situados no recinto durante o curso.
Programa para o Impulso do Crecemento Empresarial.
Tecnópole iniciou no verán un Programa Piloto de Impulso
do Crecemento Empresarial do que se beneficiaron trece
empresas galegas, cinco do Parque e oito externas. As empresas
foron dotadas dun plan de crecemento empresarial, logo dun
diagnóstico personalizado do seu modelo de negocio.
Premio Ejecutivos Galicia na categoría I+D+i. Tecnópole
foi recoñecida co galardón da I Edición dos Premios Ejecutivos
Galicia na categoría I+D+i, polo seu papel como “contorna de
excelencia única en Galicia na que se apoia firmemente a
innovación”.

Finalización do proceso de virtualización dos servidores.
A finais do verán todos os servidores de Tecnópole quedaron
aloxados na nube, finalizando así un proceso mediante o que
os servidores físicos deron paso a unha infraestrutura virtual
que permite un importante aforro de espazo e custos, ademais
de dotar a infraestrutura de procesamento de datos de máis
flexibilidade e fiabilidade, ao tempo que se reduce o consumo

2012

1º espazo de
coworking

de enerxía ligado ao funcionamento dos antigos servidores

Primeira edición dos Espectáculos de Ciencia. Preto de

físicos.

8000 estudantes participaron nos ‘Espectáculos de ciencia’ que
Tecnópole organizou, coa colaboración da Fundación Barrié,

Lanzamento da app de Tecnópole. A principios de ano

durante catro meses para conmemorar o seu 20 aniversario.

Tecnópole puxo a disposición dos usuarios de smartphones

A iniciativa supuxo un reto importante para o Parque porque

a aplicación que permite visualizar a versión especial da súa

implicou levar por primeira vez a súa actividade divulgativa

páxina web para dispositivos móbiles. A app quedou lista para

a localidades de toda Galicia. Ao longo dos 50 minutos que

descarga gratuíta na Apple Store e no Android Market.

duraba cada sesión, os asistentes participaron en experiencias
espectaculares como vehículo para introducir conceptos

Integración en RedIncuba. Tecnópole intégrase na rede de

científico-tecnolóxicos.

viveiros de empresas tecnolóxicas e innovadoras de Galicia
(Redincuba), constituída polas universidades de Santiago de

Apertura do Laboratorio de Biotecnoloxía a empresas de

Compostela, A Coruña e Vigo, xunto con outras cinco entidades:

toda España. O Laboratorio de Biotecnoloxía comeza a ofertarse

a Cidade Tecnolóxica de Vigo (Citexvi), a Fundación CEL (Lugo),

como servizo aberto a calquera empresa ou centro tecnolóxico

o Centro de Empresas e Innovación CEI-Nodus de Lugo e o

ou de investigación de España, con opcións flexibles de acceso

Centro de Iniciativa Empresarial A Granxa do Consorcio Zona

ás instalacións. A opción de contar con espazos propios de

Franca de Vigo.

traballo e almacenamento de material, a liberdade de horario e
o avanzado sistema de seguridade e control de accesos son os

Patrocinio da Conferencia RedOTRI. No mes de xuño, a

puntos fortes desta instalación científico-tecnolóxica de última

Universidade de Vigo acolleu no seu campus de Ourense a

xeración.

Conferencia RedOtri, patrocinada por Tecnópole. Preto dun
centenar de técnicos de 70 universidades españolas reuníronse

Primeiro espazo de coworking da provincia de Ourense.

para analizar temas de actualidade na súa área, entre eles, o

A mediados de ano quedaba inaugurado o novo espazo de

perfil para ser un bo xestor de transferencia do coñecemento.

coworking, o primeiro destas características que se poñía en

Durante a primeira xornada, os participantes visitaron o Parque.

marcha na provincia de Ourense e un dos primeiros en Galicia.
A sala, con seis postos de traballo, está dotada con servizos

Aulas I+D convértense en Aulas Tecnópole. Tras o éxito do

especialmente orientados á actividade dos profesionais

programa piloto Aulas de I+D en 2010, decidiuse non só darlle

autónomos, co que a Tecnópole completaba así a súa oferta de

continuidade a este proxecto, senón tamén reforzalo coa

espazos para todo tipo de necesidades.

Posta en marcha da electrolineira. Tecnópole instalou no seu
Centro de Experimentación en Enerxías Renovables a primeira
electrolineira de carácter gratuíto de Galicia. O abastecemento
de enerxía procedía do aeroxenerador do CEER, o que a
converteu na primeira de Galicia en funcionar con enerxía
renovable 100% e tamén na primeira en abastecerse baixo o
modelo eléctrico de xeración distribuída.
Premios estatais para Aulas Tecnópole. O ano 2012 marcou
o inicio dunha extensa traxectoria de recoñecementos aos
alumnos e alumnas das Aulas Tecnópole en certames estatais
e internacionais. O primeiro foi para o deseño dun detector
de radiacións caseiro económico, realizado por Iria Míguez e
Alba Cortés, merecedor do segundo premio do maior certame
científico escolar de España, a Exporecerca. As creadoras do
detector foron galardoadas coa súa participación na feira de
ciencias que se celebrou en Bratislava (Eslovaquia) a finais de ano.
Queila Bouza e Martín Álvarez, alumnos das Aulas Tecnópole,
resultaron gañadores do certame ‘Es de libro’ coa súa
investigación científica sobre a influencia das radiacións que
emiten os dispositivos móbiles, coma os teléfonos ou os routers
wifi, na xerminación das sementes e no crecemento das plantas.
Celebración do TEDxGalicia. Máis de 150 profesionais
acudiron a Tecnópole para asistir ao evento TEDxGalicia, un
evento anual no que pensadores, emprendedores e creadores
galegos están convidados a compartir o que máis lles apaixona.
O lema desta edición foi “E se... ?” e nela os relatores compartiron
ideas e reflexións sobre aspectos da súa vida profesional e
persoal como fonte de inspiración para os demais.
Sede da universidade corporativa de CEAGA. A universidade
corporativa do Clúster de Empresas de Automoción de Galicia
(CEAGA) elixiu Tecnópole para situar as súas novas instalacións
formativas en Ourense. Nelas, os alumnos e alumnas recibiron o
coñecemento necesario para adquirir a polivalencia requirida no
desenvolvemento dun proxecto de innovación en automoción.
‘5 sentidos para innovar’ coas empresas de Tecnópole.
As 90 empresas e centros de coñecemento instalados na
Tecnópole participaron nunha nova dinámica baseada na
innovación aberta para enriquecer os seus novos proxectos
grazas á colaboración externa. O evento, titulado ‘5 Sentidos
para Innovar’, centrouse en estimular a innovación aberta
mediante estímulos sensoriais. O núcleo do encontro foi a
posta en marcha de dinámicas novidosas asociadas ao proceso
natural dos sentidos co obxectivo de favorecer o coñecemento
mutuo entre as empresas participantes para poder identificar
alianzas baseadas na innovación.

2013

37.000 metros
máis

Regreso de Ricardo Capilla ao posto de director xerente.
Ricardo Capilla reincorpórase á xerencia á vez que o seu sucesor
na Axencia Galega de Innovación da Xunta, Manuel Varela, é
nomeado conselleiro delegado do Parque.
Rematada a primeira fase da ampliación. Grazas a unha
inxección de 1,5 millóns de euros de investimento por parte da
Xunta, culmínase a primeira fase da ampliación de superficie
do Parque. Isto fixo posible habilitar máis de 37.000 metros
cadrados para novas parcelas.
‘5 sentidos para innovar’ ábrese a toda Galicia. Tras o éxito
da primeira edición, Tecnópole abriu a convocatoria para o seu
evento ‘5 sentidos para innovar’ máis alá dos límites do seu
recinto. En total, 150 empresarios de toda Galicia acudiron ao
evento logo de que se tivese que pechar a inscrición por superar
o aforamento. Compartir para competir e colaborar para ser
máis creativos foron dous dos consellos máis repetidos polos
especialistas en innovación.
Primeira edición do T2W. En xullo celebrábase a edición
inaugural do primeiro campamento tecnolóxico de verán de
Galicia. Os Tecnópole Technological Workshops (T2W) acolleron
durante dúas semanas a 40 rapaces e rapazas de entre 12 e 18
anos. Todos eles traballaron no desenvolvemento de proxectos
tecnolóxicos de diferentes graos de complexidade en función
das súas idades. Para facelo posible, a formación incluíu
nocións sobre o deseño de aplicacións móbiles e videoxogos,
edición fotográfica e de vídeo, creatividade, biotecnoloxía, etc.
Ademais, buscouse potenciar neles actitudes como o respecto
mutuo, a colaboración e a socialización, xunto con habilidades
relacionadas con falar ben en público e a práctica do inglés.
Lonxa de financiamento para proxectos biotecnolóxicos.
Tecnópole comezou a súa colaboración coa lonxa de
financiamento para proxectos biotecnolóxicos, que se
prolongou durante varios anos. Este evento, promovido e
organizado pola Axencia Galega de Innovación en colaboración
co Clúster Tecnolóxico Empresarial das Ciencias da Vida (Bioga)
e Tecnópole, serviu para poñer en contacto a quince empresas
galegas do sector biotecnolóxico con oito fondos de capital
risco, tanto públicos como privados, e tanto españois como
internacionais.

Inicio do ciclo empresarial ‘Os mércores de Tecnópole’.

Curso de animación científica para docentes en toda Galicia.

O Parque pon en marcha un ciclo de sesións para contribuír a

Logo do éxito obtido o ano anterior no Curso de Introdución ao

poñer en valor a innovación das súas empresas. Ao longo de

Método Científico, celebrouse en catro cidades galegas o Curso

varios meses, un mércores de cada mes unha empresa expoñía

de Animadores Científicos, dirixido a profesores de centros

as súas capacidades e diferenzas competitivas no seu ámbito

escolares co obxectivo de capacitalos para que axuden aos

de actividade co obxectivo de mellorar a súa visibilidade e o seu

estudantes a adquirir habilidades que lles permitan explicar a

posicionamento no mercado. A primeira en participar foi Egatel,

ciencia a través de experimentos dinámicos e divertidos.

empresa decana da Tecnópole.
Curso de introdución ao método científico. Co obxectivo
de reforzar as competencias dos docentes no seu apoio aos
alumnos á hora de preparar proxectos para a Galiciencia,
Tecnópole organizou un curso de introdución ao método
científico que celebrou sesións por toda Galicia.

2015

x aniversario
galiciencia

Premio Luis Freire para Aulas Tecnópole. Dous traballos das Aulas
Tecnópole conseguiron o primeiro e segundo posto no “XVI Premio
Luis Freire de Investigación Científica na Escola”, na modalidade de

2014

recoñecemento
internacional

O respaldo intelixente triunfa en Europa. Alba Fernández e
Uxía García, alumnas das Aulas Tecnópole, gañaron o segundo
premio do certame internacional European Youth KiiCS Award
co seu respaldo intelixente para cadeiras. No concurso, que
celebrou a súa final en Ámsterdam, competían con outros 14
proxectos defendidos por estudantes de diferentes países da
Unión Europea.
O sistema de detección de chuvia ácida viaxa aos Ánxeles.
Logo de gañar o premio especial da Exporecerca e o segundo
premio do certame Jóvenes Investigadores, Queila Bouza,
Miguel Gómez e Jorge Cordero, das Aulas Tecnópole, levaron o
seu sistema de detección de chuvia ácida en solos e plantas e os
métodos para contrarrestar os seus efectos á Intel International
Science and Engineering Fair (Os Ánxeles).
Acceso gratuíto a espazos de coworking de toda España.
Grazas ao acordo alcanzado por varios membros da Comunidade
Coworking de España, os usuarios da sala de coworking de
Tecnópole pasaron a ter acceso gratuíto a outros 18 espazos
destas características repartidos por toda España. Este novo
servizo, denominado COVisa, permite usar durante tres días sen
custo espazos da Coruña, Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia,
Mallorca, Xirona, Huesca e Málaga.
Primeiro curso de creación e xestión de microempresas. Os
alumnos e alumnas da primeira edición do curso de creación e
xestión de microempresas da Tecnópole recibiron máis de 500
horas de formación para adquirir competencias na dirección de
pequenos negocios. Profocus, elixido como o mellor proxecto
deseñado polos alumnos, pasou a ocupar un niño no CEI
gratuíto durante tres meses.

investigación tecnolóxica na ESO, Bacharelato e Ciclos Formativos.
A neveira intelixente de Claudia Escapa e o sistema de contención
dos efectos das riadas sobre a poboación de Clara López, Iria Ollero
e Paula Dosantos foron os proxectos ganadores.
No podio español en difusión do espírito emprendedor. O labor
de Tecnópole na difusión do espírito emprendedor foi recoñecido
como o terceiro máis exitoso no ránking sobre os servizos que
prestan os viveiros de España elaborado pola Fundación de Caixas
de Aforro (Funcas), no que se analizan a fondo as cen entidades
deste tipo máis relevantes que existen no país.
Décimo aniversario Galiciencia. Unha xira de espectáculos
científicos por toda Galicia durante a primavera foi o aperitivo
da celebración do décimo aniversario de Galiciencia. A feira
científica máis importante de Galicia consolidábase grazas aos
500 proxectos que pasaran polo evento nos dez anos anteriores,
visitados por preto de 10.000 persoas.
Encontro

Agrobiotech

Innovación.

Promovido

pola

Consellería de Economía, Emprego e Industria, o encontro
Agrobiotech Innovación reuniu durante dous días no Parque
Tecnolóxico de Galicia a máis de 400 representantes de empresas
e expertos internacionais nos sectores da biotecnoloxía, a
biomasa e a agroalimentación. Ademais dun programa de
15 relatorios sobre últimas tendencias a cargo de expertos
a nivel internacional, celebráronse 167 reunións bilaterais e
unha trintena de empresas mostraron os seus produtos máis
innovadores no espazo expositivo.
Primeira edición dos TRW. Co obxectivo de que ningún rapaz
ou rapaza dos que quedaran fóra da inscrición no T2W pasase
o verán sen a súa ración de robótica, Tecnópole celebrou dous
talleres (TRW) dirixidos a estudantes de 9 a 13 anos durante
o verán. A través de experiencias didácticas divertidas, os
participantes achegaronse á tecnoloxía a través de nocións
prácticas de construción e programación de robots.

Posta en marcha do sistema de apadriñamento de

Nomeamento de Patricia Argerey como conselleira delegada.

empresas. Como fórmula innovadora de captación de novos

A nova directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta, Patricia

membros, as empresas da Tecnópole que actúen como

Argerey, é nomeada conselleira delegada do Parque.

introdutoras de novas empresas no recinto pasan a obter un
desconto na súas facturas de servizos equivalente á metade

Primeiros cursos de laparoscopia para xinecólogos.

do importe que a nova inquilina desembolse en concepto de

Especialistas en xinecoloxía e obstetricia de toda Galicia

custos fixos (aluguer, internet, telefonía, etc.) durante o seu

comezaron a formarse en técnicas de cirurxía laparoscópica

primeiro mes de estancia.

no Centro de Investigación en Novas Tecnoloxías Cirúrxicas
Minimamente Invasivas (Tecmeva) de Tecnópole. O obxectivo
é que nun prazo de tempo o máis breve posible o 100% das

2016

novas fórmulas
de acceso

intervencións xinecolóxicas de calquera tipo que se realicen
na sanidade pública galega sexan mediante estas técnicas,
minimamente invasivas e máis seguras e eficaces.
Integración na Enterprise Europe Network. Parque

Tecnópole no Top5 dos viveiros españois. O Centro de

Tecnolóxico de Galicia pasou a formar parte da maior rede

Empresas e Innovación de Tecnópole sitúase como o cuarto

mundial de información e asesoramento a pemes para promover

mellor viveiro empresarial de España, segundo o ranking sobre

a súa competitividade a nivel internacional. Como entidade de

os servizos que prestan estas entidades elaborado anualmente

referencia da rede en Galicia –xunto con Gain– a través da Galactea

pola Fundación de Caixas de Aforro (Funcas). O labor de Parque

Plus, Tecnópole está a disposición de todas as empresas galegas

Tecnolóxico de Galicia na difusión do espírito emprendedor

para consultas sobre lexislación, fiscalidade, instrumentos de

é tamén recoñecido como o segundo máis exitoso de todo o

axuda, etc. no ámbito comunitario. Ademais, realiza tarefas de

Estado.

promoción da cooperación empresarial e recolle e transmite á
Comisión Europea as inquietudes e suxestións das empresas en

Éxito múltiple das Aulas Tecnópole en certames estatais.

relación co mercado e a regulación da UE.

Clara Mingyue, Iria Ollero, Martín Ansia e Miguel Rodríguez,
alumnos e alumnas das Aulas Tecnópole, arrasaron na edición

Incorporación

á

Enterprise

Eurolodging.

2016 do maior certame científico de España, a Exporecerca Jove.

incorporouse á rede Enterprise Eurolodging (E2), deseñada para

Os seus proxectos foron merecedores do primeiro e do terceiro

fomentar a mobilidade das empresas instaladas en parques

premio, ademais dun accesit, o que os levou á principal feira

tecnolóxicos de toda Europa. Esta iniciativa fará posible, entre

científica de Europa e a un dos eventos de referencia neste eido

outras cousas, que as empresas teñan a oportunidade de instalarse

en Latinoamérica. Uns meses máis tarde, Clara e Iria lograban

en calquera parque asociado por un curto período de tempo.

Tecnópole

tamén co seu proxecto o terceiro premio do certame Jóvenes
Investigadores.

Novo búnker de seguridade. Tecnópole pon a disposición
do tecido empresarial galego un búnker de alta seguridade

Novas fórmulas de acceso ao solo empresarial. O Consello de

preparado para a custodia de todo tipo de documentos sensibles

Administración da Tecnópole aprobou ofertar todas as parcelas

en calquera soporte, xa sexa en papel ou electrónico. Situado no

resultantes da ampliación de superficie a un prezo de 35 euros

edificio intelixente Tecnópole I, conta con 67 metros cadrados

o metro cadrado, o que supón unha rebaixa do 50% sobre o

de superficie e con sistemas de acceso e de seguridade de

custo vixente ata daquela. O obxectivo foi facilitar o acceso das

última tecnoloxía, ao mesmo nivel que os utilizados en bancos,

empresas de perfil innovador a solo industrial, engadindo a

xoierías e administracións de lotería.

modalidade de cesión do dereito de superficie. A través dela, as
empresas poden establecerse durante 30 anos prorrogables na
súa parcela cun custo anual de carácter simbólico.

A FÓRMULA ACTUAL

INNOVACIÓN+EMPRENDEMENTO+DIVULGACIÓN
Tecnópole é hoxe unha contorna madura con ampla experiencia en servizos de apoio
ao crecemento empresarial a través da innovación, en soporte ao emprendemento e en
divulgación científica.

Espazos á medida
Co paso do tempo, Parque Tecnolóxico de Galicia foi ampliando a súa oferta de
modalidades de acceso a espazo empresarial ata configurar un catálogo de opcións
adaptables a todas as necesidades:

Parcelas: as empresas con actividade industrial que demandan espazo para construír
naves propias teñen varias opcións para acceder ao solo que necesitan, ampliadas a
tres modalidades desde este ano 2016:
• Adquisición ao contado ou con pago aprazado, a partir de 35 €/m2.
• Cesión de dereito de superficie por 30 anos prorrogables, cun canon simbólico
do 1,5% do prezo de venda os primeiros 5 anos e o 1,2% os 25 anos restantes.
• Aluguer con dereito a compra, cun custo anual do 10% do prezo de venda
durante 10 anos.

Oficinas en aluguer: para as empresas que prefiren alugar oficinas xa construídas,
ofrécense 3600 m² repartidos entre os edificios Tecnópole I e Tecnópole II. O período de
aluguer é libre e a empresa pode escoller o tamaño e a distribución que máis se adapte
ás súas necesidades.

ampla experiencia en servizos de apoio
ao crecemento empresarial a través da
innovación, en soporte ao emprendemento
e en divulgación científica.
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Incubadora de empresas: os emprendedores contan con
1500 m2 de espazo distribuído en niños de diferentes dimensións desde 25 ata 110 m2. Cada un destes espazos conta con
todo o necesario para poñer en marcha unha idea de negocio,
como arquitectura de rede, acceso a salas de reunións e servizos de apoio ao desenvolvemento empresarial.

Sala de coworking: especialmente pensada para profesionais
independentes, esta sala ofrece seis postos de traballo que se poden reservar a demanda. Os autónomos que a utilizan acceden a
ela de maneira totalmente flexible: desde un día –cun custo de 12
euros– ata varios meses –por 100 euros mensuais–.

Domiciliación virtual: as empresas que preparan a súa
instalación na Tecnópole ou aquelas que non precisan un es-

Infraestruturas científico-tecnolóxicas
Laboratorio de Biotecnoloxía. O laboratorio, de 310 m²,
está distribuído en tres zonas de traballo: laboratorio de ensaios
físico-químicos, laboratorio de ensaios microbiolóxicos e espazo para tarefas docentes ou administrativas. A utilización dos
equipos pode formalizarse para un período de tempo que vai
desde unha hora ata o número de días, semanas ou meses que
sexan necesarios.
Algúns dos equipos cos que está dotado son un microscopio
binocular, un HPLC, un GCMS, tres tipos de estufas de incubación, unha cámara de fluxo laminar, un microtomo motorizado, un rotavapor e un liofilizador de sobremesa con bomba de
baleiro.

pazo estable pero queren estar vinculadas ao Parque Tecnolóxico teñen a opción da domiciliación virtual. O custo de 95 € ao
mes inclúe o uso de salas de reunións e o acceso a servizos de
soporte empresarial. Esta tarifa redúcese cando as empresas a
domiciliar teñen vinculación con outras xa instaladas.
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Centro de Investigación en Novas Tecnoloxías Cirúrxicas Minimamente Invasivas. O centro conta cun
quirófano estéril experimental para laparoscopia en 3D, fetoscopia e outras técnicas cirúrxicas minimamente invasivas que
precisen de condicións de esterilidade, con capacidade de gravación e transmisión de imaxes. Dispón tamén doutro quirófano
con catro postos para o adestramento en técnicas laparoscópicas convencionais, dous habitáculos de hospitalización para
ingreso e seguimento de animais, unha unidade de simulación
virtual coa que adquirir habilidades no manexo de instrumentos
cirúrxicos e unha sala de vídeoconferencia.

Centro Experimental de Enerxías Renovables. O
CEER conta cunha sección de enerxía solar e outra de enerxía eólica, ambas as dúas deseñadas como instalacións de proba nas
que as empresas do sector poden testar as súas innovacións.
A sección de enerxía solar fotovoltaica dispón dunha instalación
conectada á rede eléctrica cunha potencia de 89,9 kW na que se
poden probar novos compoñentes, fundamentalmente paneis
solares e inversores. Polo que se refire á sección eólica, está dotada dun aeroxerador experimental cunha potencia de 125 KW.
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ESTRUTURAS
CIENTÍFICO-TECNOLÓXICAS
e servizos de soporte a
empresas

Búnker de alta seguridade. Esta instalación, situada no
edificio intelixente Tecnópole I, conta con 67 metros cadrados
de superficie e tres metros de altura dispoñibles para o almacenamento de información confidencial, máis unha oficina anexa.
Os sistemas de acceso e de seguridade son de última tecnoloxía
e os seus paneis, selados mediante soldadura eléctrica, están
testados e certificados nos niveis máximos de seguridade.

Servizos de soporte a empresas
• Telecomunicacións (internet de alta velocidade, rede Wifi en
todo o recinto e telefonía IP).
• Recepción e atención a visitas.
• Seguridade e control de accesos.
• Sistemas de acceso a todas as dependencias a través de
tarxetas electrónicas.
• Aulas e salas de reunións con soporte audiovisual.
• Mensaxería e servizos de oficina (reprografía, correos).
• Servizos de información de actualidade online.
• Tramitación informatizada de incidencias.
• Mantemento de instalacións e infraestruturas.
• Centro de Prevención de Riscos Laborais.
• Cafetería/Restaurante.
• Amplas instalacións deportivas e heliporto.

Servizos de apoio ao crecemento
• Asesoramento e accións de apoio en:
- Desenvolvemento de negocio.
- Internacionalización.
- Propiedade intelectual e industrial.
- Promoción empresarial.
- Comunicación.
• Soporte na xestión e financiamento de proxectos.
• Promoción e xestión da transferencia de tecnoloxía e
coñecemento.
- Servizo de idiomas.
- Asesoramento legal.

Apoio ao emprendemento
Ademais de poñer espazos de traballo totalmente equipados a
disposición da comunidade emprendedora na súa incubadora
de empresas, Tecnópole leva a cabo iniciativas propias de apoio
ao emprendemento, como o seu curso de creación e xestión
de microempresas, e involúcrase noutras promovidas por
entidades coas que colabora.
En colaboración coa Universidade de Vigo, a súa Preincubadora
de proxectos empresariais acolle cada ano novas iniciativas de
negocio a cargo de recén licenciados que dan os seus primeiros
pasos apoiados no asesoramento experto dos técnicos da
Tecnópole.
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Networking e formación

Divulgación científica

A Tecnópole organiza de xeito continuado actividades e eventos

Parque Tecnolóxico de Galicia consolidouse como entidade de

orientados a mellorar a competitividade das súas empresas e

referencia en Galicia no ámbito da divulgación da ciencia e da

entidades con base no fortalecemento das súas capacidades e

innovación entre os máis novos, co obxectivo de contribuír a

relacións.

espertar vocacións de futuro.

Os almorzos tecnolóxicos, ciclos empresariais, foros, xornadas

Á organización da maior feira científica para escolares que

informativas e cursos promovidos polo Parque Tecnolóxico

se celebra en Galicia, a Galiciencia, foronse sumando novas

en colaboración con outros axentes son unha fonte de novas

actividades como as Aulas Tecnópole, os Espectáculos de

oportunidades para todos os ocupantes do recinto e, en moitas

Ciencia, o campamento tecnolóxico de verán (T2W) e a

ocasións, para calquera empresa interesada.

celebración periódica de talleres en disciplinas punteiras como
a robótica.
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Hoxe somos Tecnópole
O sector de actividade máis representativo entre as empresas de Tecnópole é o das TIC (o 27%). O seguinte é o de Enxeñería e
Consultoría (18%) e resto está moi diversificado, con presenza dos sectores das enerxías, o agroalimentario, o biotecnolóxico, o da
automoción, o da aeronáutica e o de servizos (comunicación, call center, etc.), entre outros.

sectores

Polo que se refire ao perfil das empresas actualmente establecidas en Tecnópole, a porcentaxe das que exportan é de máis do
30%, con 25 empresas que comercializan produtos ou servizos a nivel internacional.
Todas as empresas son de capital galego salvo dúas que teñen capital estranxeiro na súa totalidade (Alert Life Sciences Computing e ACS-Advanced Comfort Systems Ibérica) e outra na que o capital foráneo ascende ao 52% (Hispamoldes).
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Ablanal SA
2002

Fundación da empresa, inicialmente
dedicada á comercialización de anuncios publicitarios nun periódico semanal de edición e
distribución propias.

2004

Rexistro da primeira marca, Coffee Plus. A
empresa amplía a súa actividade rexistrando
unha nova marca tanto para a edición de publicacións periódicas como para a fabricación
de artigos publicitarios e merchandising, cun
ámbito de actuación principalmente provincial.

2007

Primeiro taller propio. A empresa deixa de
subcontratar os traballos de impresión para
pasar a realizalos con medios e persoal propio
nun taller en Ourense, o que incrementou o
volume de traballo e ampliou o mercado ao
ámbito estatal.

2011

Rexistro da marca Serigrafiarte, creada
para probar tendencias novas, testando o mercado e introducindo os produtos no comercio
online. Co tempo, converteuse na marca utilizada pola empresa para operar no mercado
do merchandising e do téxtil publicitario.

2015

Instalación na Tecnópole. O crecemento da
empresa e das liñas de negocio traduciuse na
necesidade de contar con instalacións máis
grandes e o Parque Tecnolóxico de Galicia
foi a opción seleccionada para acometer a
ampliación cun edificio novo. O cambio de
instalacións acompañouse da unificación de
todas as marcas coas que estaba operando a
empresa en Serigrafiarte.

2016

Lanzamento da liña téxtil Pioshop, aproveitando o coñecemento en impresión e en
deseño de merchandising e artigos publicitarios. A nova liña de téxtil e regalos para bebés
e nenos supuxo a incorporación á empresa da
deseñadora e creadora inicial desa liña de produto, Sandra Pazos. Logo de participar na feira
Intergift (Ifema) conseguiuse un contrato co
Instituto Oceanográfico de Valencia para desenvolver unha liña de téxtil infantil personalizada.
Desenvolvemento de novas liñas de mercado para ser presentadas en Ifema a principios
de 2017. A empresa continuará a diversificación
das súas liñas de produtos con base nunha
maior especialización, formación e innovación nas técnicas e procesos para aumentar a
calidade do produto final e a flexibilidade, co
obxectivo de adaptarse a mercados diversos.

Sector: artes gráficas.
Tipo de actividade: aplicación das técnicas da impresión e das artes gráficas ao desenvolvemento de
liñas de téxtil tanto propias como para terceiros, artigos publicitarios, merchandising e produtos editoriais.
Número de empregados/as: 5.
Mercado: España.
Rúa Carballo, 1 | Parcela 1M | 988 23 00 33 | www.serigrafiarte.es | info@serigrafiarte.es
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Advaced Confort Systems SL
2005

Construción
das
instalacións
en
Tecnópole. Inicio da actividade como parte
da multinacional Wagon Automotive.

2006

Primeiras entregas á planta de PSA en Vigo
con dous produtos: o teito e o parasol do C4
Picasso.

2007

Inicio das entregas de reforzo de porta para
as furgonetas Partner e Berlingo.

2008

Nova actividade de fabricación de estores
de porta para Visteon e PSA.
Fabricación
de
windstoppers
para
Volkswagen en Portugal.

2014

Cambio de grupo empresarial. A planta
pasa a formar parte de CIE Automotive, tras a
adquisición do conxunto de fábricas de ACS.
Certificación de calidade QSB+ para PSA e
General Motors.

ACS
2015

Ampliación das capacidades produtivas
coa fabricación de perfís técnicos de aluminio,
cun 90% da produción dedicada á exportación
a outras plantas de ACS.

2016

Galardón outorgado por PSA-Citröen como
mellor provedor do ano, no marco dos seus
“Best Plant 2016 Supplier Awards”.
Adxudicación de novos proxectos, moi
relevantes para o futuro da planta: os teitos
do novo Peugeot 508, do Renault Captur e da
nova furgoneta K9 de PSA-Citröen.

Sector: automoción.
Tipo de actividade: fabricación de módulos e compoñentes de alto valor engadido
no ámbito do confort interior do vehículo para os principais construtores de vehículos.
Posicionamento internacional: Francia, China, Romania, México e Ourense.
Carteira de produtos: sistemas de teitos, sistemas de ocultación tales como estores de
porta, parasois interiores, cortinas para maleteiros, xanelas practicables ou elementos
auxiliares para a xestión de cargas nos vehículos.
Vehículos con compoñentes ACS: C4 Picasso, Renault Kadjard, Nissan Qashqai, Renault Space, Peugeot 508, Renault Captur, Citröen K9.
Rúa da Coruña, 7-11. Parcela 1G | 988 608 086 | www.group-acs.com | belen.criadorivas@group-acs.com
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Aukor Automatización y Control Industrial SL
1998

Creación e traslado ao Parque Tecnolóxico
de Galicia. Inicios nun niño da incubadora de
empresas desde onde se comezaría un ciclo de
crecemento e consolidación sempre vinculado
á Tecnópole.

2002

Primeira automatización integral dunha
planta de produción. Implantada nunha
fábrica de produción de pensos compostos
para alimentación animal, cubrindo desde a
recepción de materias primas ata a expedición
do produto ao cliente final.

2006

Construción de instalacións propias en
Tecnópole tras a adquisición dunha parcela.

2007
2009

Certificación de calidade ISO 9001:2000.

2012

Primeiro proxecto cooperativo de I+D+I.
No marco do programa Feder-Innterconecta,
iniciase o proxecto de desenvolvemento de
nova tecnoloxía para o perfilado continuo de
chapa de aceiro para obter perfís de sección
variable destinados á industria da automoción.

2013

Implantación da primeira solución de
control MES (manufacturing execution
system) fóra da Unión Europea, concretamente
en México.

2015
2016

Desenvolvemento e implantación de
sistemas avanzados de xestión da
produción MOM (manufacturing operations
management) e integración da tecnoloxía
dixital nas fábricas (industria 4.0).

Ampliación e traslado das instalacións a
unha nova parcela de maior tamaño no Parque
Tecnolóxico de Galicia, con 800 m2 para
administración e departamento técnico de
proxectos e I+D e 900 m2 de superficie de uso
industrial (taller e almacén).

Sector: industria.
Tipo de actividade: enxeñería especializada en automatización industrial. Deseño,
desenvolvemento e implantación de proxectos chave en man.
Número de empregados/as: 30.
Facturación anual: 9 M€.
Países nos que ten clientes: España, Portugal, Francia, México e Guatemala.
Rúa da Coruña, 13. Parcela 2F | 988 368 116 | www.aukor.com | aukor@aukor.com
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CIS-Madeira

Centro de Innovación e Servizos
Tecnolóxicos da Madeira de Galicia

1996
1999

Nacemento do CIS-Madeira.

2000

Desenvolvemento do proxecto da primeira
planta de fabricación de perfís laminados
de eucalipto branco do mundo, solicitado
por Laminados Villapol SA.
Liderado do proxecto europeo de
investigación
cooperativa
“Sistema
de detector de temperatura resistivo
(RTD) en serradoiros adecuado para o
eucalipto europeo afectado por tensións de
crecemento”, cofinanciado pola Dirección
Xeral XII das Comisións Europeas no marco do
programa FAIR.

2001

2007

Creación do Clúster da Madeira de
Galicia e realización do primeiro Censo da
Industria de Transformación da Madeira en
Galicia, ambos os dous en colaboración coa
Universidade de Vigo.

Inicio da área de especialización no
aproveitamento da biomasa forestal na
cadea monte-industria en Galicia, a través
dun proxecto do Programa de Fomento
da Investigación Técnica do Ministerio de
Ciencia e Tecnoloxía.
Consolidación da área de especialización
no impulso e divulgación do uso da
madeira na construción. Creación do Foro
da Madeira en colaboración coas Consellerías
de Vivenda e Solo e de Medio Rural, xunto
coas asociacións empresariais, e organización
de cursos e xornadas de cálculo de estruturas
e rehabilitación con madeira nos que
participaron máis de 200 técnicos.

2008

Inicio da aposta pola ecoinnovación,
co desenvolvemento dun proxecto piloto
de implantación do ecodeseño en cinco
empresas, no marco do Programa de Medio
Natural e Desenvolvemento Sostible do Plan
Galego de I+D+I.

2010

Comezo dos estudos sobre novos
materiais, como os composites de
madeira-plástico, en colaboración co
sector da automoción. Destaca o proxecto
“Greenmotion, plataforma virtual para a
transferencia de materiais ecolóxicos á
industria do automóbil da Eurorrexión”.

2011

Organización da 1ª e 2ª Semana
Internacional do Contract de Galicia,
que congregaron a prescriptores de 12
nacionalidades e máis de 150 profesionais de
93 empresas de primeiro nivel.

2014

Integración na Axencia Galega de
Innovación, dependente da Consellería
de Economía, Emprego e Industria.

2015
2016

Cooperación estratéxica para a formación
e a capacitación integral da industria da
madeira coa Dirección Xeral de Educación,
FP e Innovación Educativa e coa industria
da madeira. Implicou o desenvolvemento
de novos títulos formativos de FP, a
implantación da Formación Profesional Dual
e a elaboración de contidos innovadores a
través do proxecto Erasmus+ FUTUREfacing,
ademais da creación de itinerarios formativos
4.0 para traballadores en activo.

Áreas de Actividade:
• Elaboración e execución de proxectos de investigación aplicada.
• Transferencia de tecnoloxía.
• Promoción e difusión do coñecemento sobre a utilización da madeira nas súas diversas aplicacións.
• Formación en áreas relacionadas coa tecnoloxía da madeira.
• Ensaios físico-mecánicos e químicos e asistencias técnicas a empresas.
Perfís profesionais: doutores e titulados superiores e medios en enxeñería de montes, enxeñería
forestal e enxeñería industrial, entre outros campos.
Avenida de Galicia, 5 | Parcela 1C | 988 368 152 | www.cismadeira.com | info@cismadeira.com
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CITI

Centro de Investigación, Transferencia
e Innovación. Universidade de Vigo

Áreas de Actividade: Impulso da I+D+i nas
empresas mediante a creación de espazos
de colaboración para favorecer e transferir
coñecemento desde a Universidade nos
ámbitos agroalimentario, biotecnolóxico,
enerxético, medioambiental e das TIC.
Instalacións: laboratorios, plantas técnicas,
oficina de proxectos de I+D+i do Campus de
Ourense, planta piloto e centro de cálculo,
dispoñibles para aluguer.
Avenida de Galicia, 2 | Parcela 7D | 988 387 404
www.citi.uvigo.es | proxectos.citi@uvigo.es
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2005

Creación do CITI como resultado dun convenio entre a
Universidade de Vigo e a Xunta de Galicia.

2009

Inauguración das instalacións na Tecnópole, cun investimento de máis de 4 millóns de euros.
Participación no proxecto Real, financiado polo Programa Interreg POCTEP, para desenvolver unha rede de
recursos, información e coñecemento co obxectivo de
fomentar a innovación no sector agroalimentario (Rede
de Innovación Alimentaria Norte de Portugal-Galicia).

2011

Creación dunha nova liña de materiais na planta piloto a través dunha axuda INNPLANTA do Ministerio de
Economía e Competitividade. O proxecto Labmat orientouse á produción e avaliación de novos materiais avanzados de carácter biodegradable, co reto de posicionar
o CITI como centro de referencia para a investigación, o
desenvolvemento, a transferencia e a innovación neste
campo.

2013

Aprobación da normativa de uso interno. Logo de
que a Universidade de Vigo aprobase a normativa de funcionamento dos seus centros de apoio á investigación, o
CITI adaptou a ela os seus protocolos internos.
Sinatura de convenios para a xestión dos laboratorios. O CITI conta con varios laboratorios de investigación xestionados por grupos da Universidade de Vigo. Os
primeiros convenios que facilitaron a cesión dos laboratorios por tres anos foron asinados con 10 grupos.

2014

Cesión de espazo á empresa biotecnolóxica Glecex
para desenvolver o seu proxecto de negocio no ámbito
dos extractos naturais para alimentación e cosmética.

2015

Posta en funcionamiento dun servidor de cálculo
científico de altas prestacións, dotado dunha alta potencia de cálculo, gran capacidade de almacenamento
de datos e unha unidade de virtualización, grazas a unha
axuda do Ministerio de Economía e Competitividade.

2016

Incorporación de emprendedores no marco do programa INCUVI-Avanza da Universidade de Vigo, que ten
como obxectivo ampliar o apoio, mediante a subvención
dos custos da estadía en espazos CITI, aos proxectos empresariais máis viables galardoados cos premios INCUVI-Emprende. As empresas Meigalabs e iBeetel foron as
gañadoras desta primeira convocatoria.
Inauguración do centro de cáculo con varios grupos
de investigación do Campus de Ourense como usuarios.

Componentes Aeronáuticos
2001

Inicio da actividade en Tecnópole.
A empresa nace no seo de Gamesa
Aeronáutica, como resultado do acordo
alcanzado polo grupo e a Xunta de
Galicia. A súa actividade comeza con 64
traballadores nunha parcela do Parque
Tecnolóxico.

2005

Nace AERnnova. A escisión da división
aeronáutica de Gamesa dá lugar a un
novo grupo empresarial independente,
AERnnova, do que pasa a formar parte
Coasa. Dedicado integramente ao sector
aeronáutico, o grupo é hoxe en día un
dos dez maiores e máis importantes Tier
1 (subministradores de primeiro nivel)
do seu ámbito, recoñecido pola súa gran
capacidade de enxeñería, tecnolóxica e
industrial.

2007

COASA SA

Primeiro gran contrato con Airbus, que
elixe a Coasa para afrontar o importante
reto de abordar a transferencia desde un
provedor non europeo para a fabricación
e subministración directamente á liña de
ensamblaxe final de Toulouse do 100%
das portas do tren principal de aterraxe do
A330/340.

2008

Primeiras entregas á liña de
ensamblaxe final de Airbus. Culminaba
así unha transferencia exitosa na que
o cliente valorou moi positivamente o
cumprimento dos prazos e a calidade dos
elementos fornecidos.

2010

Participación no A350 coa fabricación
de máis de 200 referencias distintas dos
estabilizadores horizontais.

2013

Inicio da fabricación de pezas de
motores para a planta de Airbus
en Nantes, centro de excelencia de
composites do Consorcio Europeo.

2015

Adxudicación da fabricación das peles
dos aleróns do avión máis grande de
Airbus, o A380.

2016

Inicio dos traballos coa filial de Airbus
en China, o Manufacturing Center de
Harbin, subministrándolle pezas para os
elevadores do A350.

Sector: aeronáutico.
Tipo de actividade: fabricación de compoñentes aeronáuticos en materiais compostos
mediante a técnica de hand lay-up, é dicir, de moldeo manual.
Número de empregados/as: 368.
Factores de éxito: a aposta por novas técnicas organizativas e de xestión da produción como vantaxe diferencial sobre a competencia, baseadas no lean management.
Principais instalacións: cámara de conxelación para almacenamento de materia prima de 2000 m3
con sistema de andeis automáticos, sala limpa de corte e moldeo cunha superficie de 2000 m2, 24 láseres
de proxección de patróns de prepreg, tres autoclaves para a polimerización das pezas moldeadas, dúas
máquinas de inspección ultrasónica automática por chorro de auga , búnker de raios X de 20 metros de longo,
instalación de pintura e forno de 40 metros de lonxitude e laboratorio de ensaios físico-químicos.
Avda. de Galicia, 7. Parcela 1A | 988 548 250 | www.aernnova.com | patricia.salgado@coasacomposites.com
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Centro Tecnolóxico da Carne

CTC

Sector: agroalimentario, especialmente cárnico.
Tipo de actividade: I+D+I.
Liñas estratéxicas de actuación: servizos a empresas, I+D+I, formación e asesoramento
e transferencia tecnolóxica aos axentes do sector.
Número de empregados/as: 29.
Ingresos 2015: 1.934.600,35 €.
Avenida de Galicia, 4 | 988 548 277 | Parcela 1D | www.ceteca.net | info@ceteca.net

2000

Constitución da Fundación Centro Tecnolóxico da Carne no edificio CEI da Tecnópole,
co obxectivo de apoiar o desenvolvemento
tecnolóxico das empresas galegas relacionadas co sector cárnico.

2003

Recoñecemento como entidade benéfico-social e de interese galego. O centro é
clasificado como entidade benéfico-social e
inscrito no Rexistro de Fundacións de Interese
Galego.

2005

2007
2008

2009

34

Edificio propio e instalacións de I+D. O CTC
inaugura nunha parcela da Tecnópole o seu
edificio, dotado con catro laboratorios –microbioloxía, cromatografía, fisicoquímica e análise
sensorial–; unha planta piloto industrial de 500
m2; salas de despezamento e salgado, de elaboración de embutidos e de produtos de quinta
gama; aulas de formación; e salón de actos.
Primeiros proxectos I+D+I de ámbito autonómico. O centro logra a aprobación de financiamento para nove proxectos de I+D+I en
convocatorias Feader e Incite.
Primeiros proxectos de I+D+I estatais e europeos. Apróbanse os primeiros proxectos de
investigación nas convocatorias nacionais INIA
e CDTI, así como o primeiro proxecto europeo
da man do POCTEP. O CTC consegue tamén a
inscrición permanente no Rexistro de entidades autorizadas para impartir programas de
formación en materia de benestar animal.
Rexistros sanitario e de laboratorios. A
planta piloto do CTC logra a inclusión no Rexistro Xeral Sanitario de Empresas Alimentarias
e Alimentos e os laboratorios acadan a certi-

ficación no Rexistro Galego de Laboratorios
Autorizados para a realización de ensaios de
control de produtos alimenticios relacionados
co consumo humano.

2010

Marca de garantía para carne de vacún. Rexistro da marca de garantía VAC.1 na Oficina
Española de Patentes e Marcas, para carne de
vacún de Galicia.

2011

Apertura do laboratorio de bioloxía molecular para a posta en marcha de técnicas biomoleculares de análise.

2012

Entidade organizadora de formación bonificada. O CTC edita e publica o seu primeiro
libro, o “Manual del Cerdo Celta”, e acada a autorización para impartir formación bonificada
a empresas.

2013

Entidade acreditada para impartir formación profesional. O CTC acredítase para impartir certificados de profesionalidade.

2014

Primeira patente nacional, estendendo a
España a protección para o proceso de elaboración de chacina a partir de gando vacún
e equino. Neste ano o centro inscríbese tamén
no Rexistro de Centros e Entidades de Formación para o Emprego.

2015

Unidade Mixta de Investigación sobre o
sector cárnico co grupo Coren, á que se suma
unha alianza estratéxica coa Axencia Galega de
Innovación para a realización de proxectos de
desenvolvemento e innovación sobre o sector. Ademais, o CTC foi designado laboratorio
de control oficial para a detección de larvas de
triquina nos matadoiros galegos.

Centro Tecnolóxico de Incubación
1997

Inauguración do Centro Tecnolóxico de
Incubación (CTI), con máis de 7000 m2 construídos para a incubación de poliños e venda
de ovo incubable.

1998

Visita do Príncipe Felipe, hoxe Rei Felipe
VI, que visita o CTI para coñecer de primera
man a actividade que alí se realiza.

CTI-coren

2002

Ampliación da planta de incubación, coa
instalación de novas incubadoras e nacedoras,
o que permite duplicar a súa capacidade.

2014

Instalación de máquinas de carga única no
CTI. Realízase unha nova ampliación da capacidade da planta, instalando nova maquinaria
que incorpora os últimos avances do mercado.

Sector: agroalimentario (cárnico).
Tipo de actividade: I+D+I.
Liñas estratéxicas de actuación: incubación de poliños e venda de ovo incubable.
Superficie construida: 7000 m2.
Número de empregados/as: 100.
Volume de actividade do CTI: 95.000.000 ovos/ano.
Avenida de Galicia, 4 | Parcela 4b | CTI: 988 383 748 | encargados.cti@coren.es | www.coren.es
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Dental López Laboratorio SL
2005

Nacemento da empresa nun garaxe de 20
metros cadrados co propósito de axudar a

2011

mellorar a saúde bucodental dos ourensáns.

2007

colaboración

coa

ONG

portuguesa Mundo a Sorrir. A través deste
actualidade, a empresa comezou a axudar
a persoas sen recursos para poder acceder a

incremento da demanda que se experimenta

unha prótese dental.

durante os primeiros anos, a empresa
Adquisición do primeiro sistema de

de

proxecto solidario que se mantén ata a

Cambio de situación. Como consecuencia do

trasládase a un local de maior tamaño.

Acordo

2015

fresado manual, que permite que o deseño

Instalación no Parque Tecnolóxico de
Galicia. Ante o crecemento do volume de

e elaboración das próteses en zirconio sexa

traballo, a empresa múdase a unhas modernas
instalacións de preto de 500 m2 dotadas

moito máis preciso e de maior calidade.

con tecnoloxías e instrumental de última
xeración, ademais dun espazo reservado para

2010

Compra

dun

sistema

de

a formación.

CAD-CAM

operación, que converte a Dental López
no cuarto laboratorio do mundo en contar

2016

Entrada en funcionamento da aplicación
web, deseñada por Víctor López, xerente da

con este sistema, capaz de aumentar

empresa, para facilitarlles aos seus clientes

significativamente a precisión na elaboración

a realización de pedidos online e o acceso a

dos produtos dentais.

historiais e traballos.
Incorporación de dúas fresadoras máis
para o sistema CAD-CAM, das máis
avanzadas do mercado e que destacan pola
súa versatilidade, xa que serven para zirconio,
resina, cera, madeira, metal presinterizado,
cromo-cobalto e titanio.

Sector: sanitario.
Actividade: fabricación de todo tipo de próteses dentais.
Número de empregados: 15.
Clientes: clínicas e laboratorios dentais.
Países nos que ten clientes: España e Portugal.
Parcela 4L | 988 242 562 | www.dentalopez.com | laboratorio@dentalopetalopez.com
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EDISA SL
1983

1985
1990
1991

Constitución da empresa, fundada por dous
catedráticos de matemáticas de Ourense:
Alfonso Amorín (actual presidente da empresa)
e Secundino Lorenzo. Iníciase a actividade,
centrada no desenvolvemento de software de
xestión empresarial, que se mantén como área
principal de negocio na actualidade.

da sede en Vigo, que se converte
1993 Apertura
no centro de traballo principal para atender o
mercado de Galicia.

2005

Apertura do Centro de I+D no Parque
Tecnolóxico de Galicia. A dimensión que
adquiriu Libra nos seus primeiros 10 anos
de vida levou a centralizar as actividades de
I+D relativas ao produto na cidade na que
naceu a compañía, onde se elixiu a Tecnopole
como contorna idónea para levar a cabo esta
actividade.

2010

Desenvolvemento internacional da empresa
coa apertura de sedes en México, República
Dominicana, Colombia e Ecuador e a consecución
de importantes contratos, consolidados na
actualidade.

2015

Lanzamento de Libra 6 e congreso
internacional en Tecnópole. Coincidindo
co lanzamento da versión Libra 6, a empresa
organiza un congreso internacional en
Tecnopole, no que se congregan as 160 persoas
das distintas sedes da empresa.

Apertura de oficinas en Madrid, Barcelona
e Oviedo. Madrid pasa a ser a sede central da
empresa.
Inicio do desenvolvemento do Sistema
de Xestión ERP Libra. Partindo de varias
aplicacións de xestión empresarial anteriores,
a empresa decide acometer un importante
investimento para desenvolver unha aplicación
de xestión orientada ao mercado da mediana
e grande empresa, no que terá que competir
con produtos internacionais. Elíxese Oracle
como partner tecnolóxico. Libra é desde ese
momento o produto principal da compañía,
xerando a maior parte da facturación até o día
de hoxe.

Sector: TIC.
Actividade: desenvolvemento e implantacion de software
de xestión empresarial.
Produtos propios: Libra.
Número de sedes: 10, seis en españa e catro en Latinoamérica.
Ámbito xeográfico da carteira de clientes: máis de 25 paises.
Rúa de Ourense, 2 | Parcela 1E | 988 242 500 | www.edisa.es | infogalicia@edisa.es
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Egatel SL
1992

Fundación da empresa, que inicia as súas
actividades en sectores domésticos de recepción satélite e dá os seus primeiros pasos no
sector profesional de microrrepetidores analóxicos.

1994

Traslado ao Parque Tecnolóxico de Galicia,
onde se instala nun niño do viveiro de empresas.

1995

Primeiras homologacións de equipos
broadcast profesionais para Abertis Telecom,
operador maioritario en España.

1999

Inauguración da sede actual e oficial de
Egatel no Parque Tecnolóxico de Galicia,
coincidindo co inicio dunha destacada participación da empresa no mundo da TV dixital
como provedor principal en España para Abertis Telecom.

2005

Acordo OEM (fabricante de equipamentos
orixinais) con Rohde & Schwarz para a subministración de gapfillers multiestándar.

2010

Apagón analóxico en España. Isto supuxo a
subministración para os 5 multiplex estatais e
multiplex autonómicos, máis de 800 tranmisores dixitais e máis de 3000 microtransmisores e
microrreemisores dixitais.

2012

Subministración ao mercado mexicano
dun transmisor de TV dixital de 14KW. O
equipo, adquirido pola Universidade Autónoma de Novo León en Monterrey, é o de máis
alta potencia que opera no país.

2013

Despregamento da rede nacional de TDT
en Marrocos (Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision).

2002

Finalización das subministracións de cinco
multiplex en España (proxecto Quiero TV), alcanzando unha porcentaxe do 90% con preto
de 750 equipos en media e alta potencia dixital.

2015

Despregamento da rede nacional de TDT
en México (TV Azteca), Arxentina (INVAP),
Alxeria (Télédiffusion D’Algérie) e Kenia
(Kenya Broadcasting Corporation).

2004

Primeiros fitos no mercado internacional
coa subministración de transmisores de 10KW
de potencia analóxica, coincidindo co inicio
do despregamento da rede de TDT en España.

2016

Lanzamento comercial do smart LNB,
produto para comunicacións por satélite bidireccionais.

Sector: TIC
Tipo de actividade: desenvolvemento e fabricación de equipos de última xeración para a radiodifusión de televisión (transmisores,
reemisores e gapfillers) e conectividade satelital (terminais para ofrecer servizos vía satélite como a IoT, M2M ou TV conectada).
Número de empregados/as: 63 (máis do 35% con dedicación exclusiva a actividades de I+D+i).
Países nos que ten clientes: 9 países de Europa, 11 de América, 8 de África, 4 de Asia e 3 de Oceanía.
Obxectivos cumpridos: internacionalización e diversificación. En 2015, o 85% da facturación provén do mercado internacional.
I+D e Innovación: recoñecida no informe Ardan 2015 e 2016 como a empresa máis innovadora de Galicia.
Rúa de Ourense, 1 | Parcela 1F | 988 368 118 | www.egatel.es | egatel@egatel.es
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gaélica solar SL
2004

Fundación da empresa como factoría de
equipos autónomos de enerxías renovables,
actividade principal compaxinada con outras
vinculadas á fotovoltaica de venda a rede, á
biomasa e á xeotermia.

2005

Primeiros desenvolvementos de sistemas
autónomos fotovoltaicos desde o CEI da
Tecnópole, sede de inicio de actividades.

2006
2008

Proxectos e instalacións de venda a rede. A
través do Plan de Biomasa de Galicia, lévanse
a cabo catro proxectos de gasificación de biomasa de 2 Mw de potencia unitaria.

2009
2011

Proxecto e construción dunha nave para laboratorio, fabricación e oficinas. Inauguración
da nova sede da empresa nunha parcela da
Tecnópole en 2011.

2011
2014

Reformulación do perfil de actividade. A
incerteza xerada polos continuados cambios
lexislativos sobre enerxías renovables obrigaron a empresa a unha reestruturación de
medios e obxectivos. Nesta etapa lógranse
cinco novas patentes e inícianse dous proxectos de innovación con outras empresas, que
fracasan debido á crise económica.

2015

Orientación cara ao sector primario. A
empresa enfócase á especialización en aplicacións e equipos eficientes de innovación
rural cun extenso catálogo de utilidades. A
posta en marcha dun novo catálogo de produtos oriéntase a facer do rural unha contorna
economicamente rendible, viable e rica en calidade de vida grazas á tecnoloxía. Os retos da
robotización, a enerxía a custo cero, os alimentos non perecedoiros, o control de pragas sen
insecticidas e a posta en valor de produtos semielaborados centran a partir deste momento
a actividade da empresa.

2016

Apertura a investimentos externos. O lanzamento dunha carteira de 17 novos produtos,
todos eles patentados ou en proceso, ábrelle
a porta a investimentos por parte doutras empresas. Entre eles atópanse unha sulfatadora
xermicida, un invernadoiro autosustentable,
un robot recolector de castañas, un reforestador automático de montes erosionados
e diversos sistemas de extracción de resina,
xelea real, savia ou baba de caracol.

Sector: enerxías renovables.
Tipo de actividade: implantación de sistemas enerxéticos autosustentables enfocados á empresa e ao medio
rural. Previsión de fabricación en serie a partir de patentes propias.
Número de empregados: 14
Países nos que ten clientes: España, Portugal, México e Gambia.
Avenida de Galicia | Parcela 3B | 988 368 136 | www.gaelicasolar.com | info@gaelicasolar.com
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HISPAMOLDES SA
1984

Constitución da empresa en Ourense
coa fabricación de moldes para o sector da
automoción como actividade principal.

1988

Inauguración do centro de produción e da
primeira oficina técnica en Ourense, desde
onde na actualidade se realiza a xestión e
seguimento de todos os proxectos do grupo.

1990

Constitución de Hispaplasti, cunha
planta de produción de 5000 m2 en Ourense
dedicada á inxección de termoplásticos e a
montaxe de compoñentes auxiliares.

1998

Posta en marcha de Plásticos de
Palencia, a planta de 4250 m2 que o grupo
instala en Castela-León para a inxección de
termoplásticos e a montaxe de compoñentes.

2002

Inauguración do novo centro de deseño
e produción no Parque Tecnolóxico de
Galicia. Nestas instalacións realízanse
estudos, proxectos, fabricación, reparación
e modificacións de moldes de inxección de
termoplástico.
Ampliación da planta de produción de
Plásticos de Palencia.

2006

Inauguración das novas instalacións
de Hispaplasti no Polígono de Pereiro de
Aguiar, en Ourense.

2012

Internacionalización do grupo a través da
constitución de Hispamoldes Tanger, unha
instalación industrial de 2400 m2 dedicada
á fabricación, modificación e reparación de
moldes, así como á inxección de pezas de
termoplástico.

Sector: automoción.
Tipo de actividade: desenvolvemento, deseño e construción de moldes para
inxección de pezas plásticas para automoción.
Certificacións: Certificación de calidade ISO 9001:2008.
Número de empregados/as: 85.
Países nos que ten clientes: Alemaña, Turquía, EEUU, España, Francia, México,
Marrocos, Italia, Austria, Republica Checa, Polonia, Inglaterra, Irán e Cuba. En 2015, o
85% da facturación procedeu do mercado internacional.
Colaboracións: universidades e centros tecnolóxicos (CTAG, AIMEN, ASCAAM.).
Rúa de Monforte, 10 | Parcela 7C | 988 012 300 | www.hispamoldes.com | hispamoldes@hispamoldes.com
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Ilunion Servicios Industriales Galicia SL
Sector: auxiliar automoción.
Actividade: inxección de plásticos e prestación de servizos, asociados á creación de
emprego para persoas con discapacidade.
Número de empregados: 102.
Países nos que ten clientes: España, Portugal, Francia, Inglaterra, Polonia e Romanía.
Rúa de Redondela, 1 | 988 368 184 | Parcela 7F | celcoauto@tsai.com

1999

A orixe da empresa actual está na fundación de Celcoauto SL, que tiña como misión
principal a formación, rehabilitación e integración de persoas discapacitadas. Inicialmente
a actividade centrábase no forrado, cosido e
remate de volantes en coiro e no deseño de
padróns para o corte dos forros destinados á
industria do automóbil.

2005
2006

Inicio do forrado de pomos para o fabricante Seat.

2010

Fundosa Grupo SAU (na actualidade Grupo
Ilunion) convértese no accionista único da sociedade.

Apertura dun centro de inxección para o
sector da automoción no Polígono de San
Cibrao, dotado con sete inxectoras e centrado
en pezas de pequeno tamaño.

2014

Inicio dunha nova liña de negocio: servizos auxiliares para a industria. Nela destacan especialmente os servizos prestados a
empresas do sector da automoción. Inclúe o
abastecemento de liñas de produción just in
time, a preparación e expedición de pedidos,
a recepción de materiais, a situación física da
mercancía no almacén, os muros de calidade
e as premontaxes.

2015

Cambio de denominación social a Ilunion
Servicios Industriales de Galicia SL.

2016

Apertura do novo centro de control loxístico de recambios. A través do cliente Megatech Ourense, logrouse a concesión da xestión
loxística de recambios para PSA Peugeot Citröen tanto para a planta de Vigo como para a
de Vesoul, en Francia.
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IMGRAFOR SA
1989

Fundación da empresa nun pequeno baixo
cunha prensa offset dunha cor. Naquel momento, Imgrafor foi pioneira na incorporación da autoedición como sistema de preimpresión cun Macintosh SE30.

2009

Cambio na estrutura societaria e de xerencia ata a configuración actual.
Primeiros pasos na produción de traballos
de packaging coa instalación dunha troqueladora.

1992

Traslado a novas instalacións e incorporación dunha nova prensa offset de dúas cores.

2011

Instalación dunha liña de plastificado automática e diversa maquinaria auxiliar.

1997

Traslado ao Polígono Industrial de San
Cibrao das Viñas, coincidindo coa consolidación do mercado e un crecemento sostido
na facturación.

2013

Substitución e ampliación da liña CTP por
un novo sistema automático capaz de traballar de xeito autónomo.

2003

Adquisición de terreos na Tecnópole e
comezo de construción das actuais instalacións.

2014

2004

Instalación na Tecnópole e incorporación
dunha nova prensa offset de catro cores
formato B2 de alta produción, un CTP (computer to plate) e un sistema de corte como
investimentos principais.

Instalación dunha troqueladora automática con sistema de expulsión de retal e dunha pegadora-plegadora de estoxos.
Consolidación do mercado de packaging
cun departamento comercial específico.

2016

Adquisición dunha nova prensa dixital
que será posta en marcha en xaneiro de 2017.

Sector: artes gráficas / industrial.
Tipo de actividade: produción e servizos gráficos / produción de estoxos e embalaxes.
Número de empregados/as: 12.
Rúa de Lugo | Parcela 4E | 988 383 728 | www.imgrafor.com | info@imgrafor.com
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Kinétika Innovacións Estruturais SL
2009

Inicio da actividade en Tecnópole, centrada
na fabricación de sistemas para a produción de
enerxías renovables aplicando unha patente
propia: pétalo metálico encartado aplicable a
torres eólicas.

2011

Novo sistema de obtención de enerxía a
partir da forza hidrostática en augas profundas,
fundamentado no Principio de Arquímedes. Este
proxecto, denominado Epnea, foi cofinanciado
polo CDTI.

2010

Reorientación do plan de negocio. A empresa
abandona a súa actividade inicial, inviable por
motivos de conxuntura de ámbito nacional,
que impediron a produción dos prototipos
asociados á súa patente. A nova actividade
céntrase na execución de obra singular: plantas
industriais, equipos para sostemento de túneles
e minas, depósitos de reciclaxe de caucho de
pneumáticos usados e de aceites vexetais, vigas
de atado de gran tamaño colocadas no fondo
mariño, estruturas metálicas para parkings de
aeroportos, fustes de torres eólicas, cabinas de
execución de procesos e reciclado de chatarra
para esculturas catalogadas logo como ”Arte
Póvera”.

2012

Expansión internacional. A empresa decide
exportar o seu know how e experiencia na
fabricación e montaxe de estruturas metálicas
singulares ao mercado brasileiro, onde establece
unha sede operativa.

2015

Novo posicionamento no sector ambiental
e da saúde. A empresa comeza a traballar en
novos proxectos relacionados coa auga de
proximidade e a saúde: osmose inversa (para
purificar a auga de pozos non apta para o
consumo humano), fontes de microfiltración
(para a auga de rede local cun proceso precapa
capaz de eliminar partículas que poden afectar
o sabor e o olor mantendo as constantes de
mineralización beneficiosas para a saúde) e
sistema de filtrado baseado na nanofiltración
(totalmente ecolóxico, coa posiblidade
de embotellar a auga en envases de vidro
reutilizables).

2010
2011

Contratos importantes. No marco da súa
nova liña de negocio, a empresa participa
como subcontrata na execución de parte
da construción do tramo do viaduto do río
Ulla do Eixo Atlántico de Alta Velocidade e
na remodelación e ampliación do Aeroporto
de Vigo. Ademais, expón na Deputación de
Ourense unha selección de esculturas en
aceiro ao carbono pintadas.

Sector: siderometalúrxico.
Tipo de actividade: fabricación de estruturas metálicas e investigación e desenvolvemento de
prototipos destinados á obtención de enerxías renovables.
Produtos desenvolvidos: pétalo metálico, Epnea e Arte Póvera.
Número de sedes: 2.
Mercados: español e brasileiro.
Avenida de Lugo, 4 | Parcela 5E | 988 103 060 | www.kntk.eu | otec@kntk.eu

43

Laddes Works SL
1999

Inicio da actividade en Tecnópole, a través
do aluguer dun espazo de transición ata a
construción da súa propia nave.

2008

Concesión do Premio á innovación nos Premios transfronteirizos á excelencia empresarial
outorgados pola Fundación CEO.

2001

Posta en marcha da planta de fabricación
nunha das parcelas do Parque Tecnolóxico,
unha factoría de enxeñería (deseño) e mecanizado (fabricación e montaxe de compoñentes)
para a industria aeroespacial cun taller de cerca de 1000 metros cadrados e oficinas.

2009

Aplicación do sistema build to print manufacturing na fabricación de compoñentes
para a industria aeroespacial.

2012

Aplicación do sistema build to specification
manufacturing na fabricación de compoñentes para a industria aeroespacial.
Inicio da prestación de servizos de métricas
de calidade e ensaios non destrutivos.

2014

Comezo do servizo de soporte a fabricantes
de equipos orixinais do sector aeroespacial en
labores de mantenemento, reparación e operacións (MRO).

2005
2006

Certificacións de calidade segundo as normas
ISO9001 e AS9100, única norma común para a
xestión de calidade e riscos na industria aeroespacial.
Adopción do modelo de xestión Lean manufacturing asociado á fábrica 4.0 ou fábrica
do futuro.

Sector: aeronáutica.
Tipo de actividade: mecanizado de composites, principalmente fibra de
carbono e honeycomb (estruturas sandwich en forma de panel de abella).
Número de empregados: 11.
Rúa de Monforte, 1 | 988 368 173 | www.laddesworks.com | laddes@laddes.ptg.es
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Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
1994

Posta en marcha do LOMG no Centro de Empresas e Innovación da Tecnópole.

1997

Desenvolvemento do plan estratéxico, fundamentalmente en dous eixos: un dinamizador e de transferencia da cultura da calidade
ao tecido industrial e outro de promoción da
metroloxía como ferramenta fundamental de
soporte ao desenvolvemento industrial.

1998

Primeiras acreditacións, que corroboran a
competencia técnica do laboratorio en calibración nas áreas de temperatura e humidade
relativa, mecánica, eléctrica e dimensional.

2001

Inauguración do edificio do LOMG nunha
parcela do Parque Tecnolóxico de Galicia.

2002

Primeiro proxecto con fondos FEDER. Titulado MRI (mobilizar a rexión para a innovación), aglutinaba ao redor dunha ducia de
centros tecnolóxicos de Galicia e do norte de
Portugal baixo o liderado por Idite Miño.

2003

Ampliación do recoñocemento ENAC á capacidade do centro como un dos laboratorios
de calibración con máis capacidade acreditada de España.

2006

Entrada no panel de expertos de ENAC. A
Entidade Nacional de Acreditación inclúe no
seu panel de expertos a persoal do LOMG.

LOMG

2008

Impulso das actividades de I+D+I, a través
da participación en convocatorias de proxectos a nivel autonómico, estatal e europeo. Entre os proxectos de ámbito autonómico, destacan o sistema para a verificación de cinemómetros de tráfico baseado en tecnoloxía GPS,
o estudo metrolóxico da humidade en especies de madeira de Galicia e mellora das súas
técnicas de medida, o control de calidade nas
industrias da pataca e a castaña mediante visión artificial, a avaliación e mellora da xestión
metrolóxica en pemes e o desenvolvemento
dun sistema LBIC adaptado para o control
de calidade na industria fotovoltaica. A nivel
estatal desenvolveuse un sistema interferométrico para a calibración de bloques patrón
lonxitudinal baseado na utilización de láseres
de semicondutor ultraestabilizados. No ámbito europeo participou no desenvolvemento
de técnicas e metodoloxías de inspección de
danos e metroloxía dimensional de nova xeración para os sectores aeronáutico, ferroviario,
naval e eólico.

2014

Adscrición á Dirección Xeral de Enerxía e
Minas da Consellería de Economía, Emprego
e Industria.

Sectores de actividade: servizos transversais para
empresas de calquera ámbito industrial.
Tipo de actividade: servizos de apoio á calidade e ao
desenvolvemento de novos produtos.
Número de empregados/as: 22.
Facturación: preto de 1 millón de euros.
Avda. de Galicia, 1-3 | Parcela 3C | 988 368 124
www.lomg.net | lomg@lomg.net
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Roberto Verino SA
Sector: téxtil.
Actividades: deseño, confección e distribución de pezas de vestir exteriores.
Número de empregados/as: 450.
Países nos que ten clientes: España, Portugal, Italia, Francia, Holanda, Bélxica, Luxemburgo,
Reino Unido, Alemaña, Austria, Finlandia, Irlanda, Letonia, Grecia, México e Bulgaria.
Facturación anual: 35 millóns de euros.
Rúa de Pontevedra, 2-4 | Parcela 1L | 988 540 540 | www.robertoverino.es | robertoverino@robertoverino.es

1982
1984
1987
1988

Primeira colección de prêt-à-porter co nome
de Roberto Verino.

1991
1992

Premio T de Telva e premio Baileys á Mellor
Colección Primavera-Verán da Pasarela Cibeles.

46

Primeiro desfile na Pasarela Cibeles de Madrid.
Inicio da comercialización das coleccións na
boutique internacional do Corte Inglés.
Elección de Roberto Verino como presidente da Asociación de Prêt-à-Porter feminino,
xerme da Asociación de Creadores de Moda e da
Asociación Téxtil de Galicia.

Concesión da Agulla de Ouro, máximo galardón da
prensa especializada española ao Mellor Creador Internacional.
Inauguración da primeira tenda en Madrid.
Lanzamento da primeira fragrancia feminina Verino.

1994

Premio T de Telva como mellor deseñador español.
Premio á mellor colección Primavera-Verán
na Pasarela Cibeles de Madrid.

1995
1996

Galardón T de Ouro á mellor fragrancia polo
seu novo perfume Eau de Verino.

1997

Recoñecemento AENOR como a primeira empresa
española merecedora deste certificado de calidade.
Primeira colección masculina.

1998

Homenaxe do Club Alexandre Bóveda de
Ourense.

1999

Fundación da Asociación de Creadores de
Moda de España xunto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Angel Schlesser, Elio Berhanyer e Modesto Lomba.

2000

Lanzamento da primeira fragrancia masculina
Verino pour Homme, pola que recibe a T de Telva á Mellor Frangancia Masculina do ano.
Socio de Honra do Círculo de Escritores da
Moda.

2001

2002

Medalla Castelao, máxima distinción cultural
de Galicia.
Fundación da adega Gargalo.

Premio Home do Ano da revista GQ na categoría
de mellor deseñador de Moda.
Presentación da nova colección no Teatro Bolshoi de Moscova xunto a Jesús del Pozo e Antonio
Pernas nun desfile promovido polo ICEX.

2003
2004

Apertura da nova sede no Parque Tecnolóxico de Galicia.
Lanzamento de VV, terceira fragrancia feminina, seleccionada polo Museo do Louvre para as
súas Collections du Musée.
Presentación da primeira colección Celta
para Cerámica Saloni, pola que recibe o premio Prix D’Excellence 2002 da Casa Marie Claire.
Premio Vieira de Prata como galego universal da moda.
Presentación de Blue Mountain, a primeira
colección de accesorios e complementos de
moda da casa.

2005

Consolidación do proxecto de expansión internacional coa apertura dos primeiros corners na
cadea de grandes almacéns Liverpool de México.

2007

Celebración do 25 aniversario da creación
da marca celebra cunha exposición retrospectiva no Museo do Traxe de Madrid.

2008

Medalla de Ouro ao Mérito nas Belas Artes.
Inauguración da exposición Roberto Verino, 25 anos de moda en The Gabarron Foundation de Nova York.

® 2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Ingreso no Foro de Marcas Renombradas.
Presentación da colección Black Label,
unha nova maneira de achegar a alta costura
á rúa.
Lanzamento da tenda online
www.robertoverino.com.
Inicio da colaboración co Club Atlético de
Madrid, deseñando os traxes de rúa oficiais
do primeiro equipo.
Premio ao Mellor Deseñador nos II Premios
Lifestyle de La Razón.
Nova tenda en Ourense cun espazo no que
combina a moda e a arte.
Protagoniza a pasarela MFSHOW NOW
como líder do movemento “see now, buy now”
en España.
Presentación da primeira liña de produtos
de puericultura.

TALLERES ARISA ourense SL
1998

Fundación da empresa baixo a fórmula de
sociedade civil. A actividade iniciouse con tres
traballadores nas súas actuais instalacións do
Parque Tecnolóxico de Galicia.

2003

Cambio da fórmula xurídica da empresa,
que pasa a ser unha sociedade limitada unipersoal coa denominación Talleres Arisa
Ourense SLU. Para entón, a empresa incrementara o seu merado e introducírase no sistema
de Unión Fenosa Distribución, que neste momento é o seu cliente máis importante.

Sector: eléctrico.
Tipo de actividade: reparación de transformadores eléctricos de distribución e de motores eléctricos de corrente alterna.
Número de empregados/as: 10.
Equipos: guindastres, bobinadoras eléctricas e hidráulicas semiautomáticas, laboratorio de probas para transformadores
eléctricos, ferramentas de medición e comprobación de motores eléctricos e maquinaria especializada para a rexeración de
aceite dieléctrico.
Certificacións: UNE-EN ISO 9001:2000.
Rúa de Redondela, 2 | Parcela 6F | 988 249 024 | www.talleres-arisa.com | correo@talleres-arisa.com

47

Viveiro de empresas da

Cámara de Comercio d

2004

Inauguración do viveiro de empresas na
Tecnópole, nun edificio de 795 metros cadrados con 16 despachos-niño de entre 16 e 20
m2 a disposición de emprendedores.

2005

Instalación das primeiras empresas no viveiro. A nómina de ocupantes do viveiro foi inaugurada por Cosmolaser, dedicada á estética, e
RRHH+, especializada na consultoría de recursos
humanos. A continuación, comezaron a súa actividade no viveiro Biosgal, Qualigal e Xesmega,
que continúan activas na actualidade.

2006

2007

Implantación do punto PAIT. O viveiro da Cámara convértese en punto de asesoramento e
inicio da tramitación (PAIT), un servizo dirixido
a emprendedores co obxectivo de acompañalos na posta en marcha das súas ideas de
negocio. Ata o de agora, prestou servizo a 342
emprendedores.

2008

Acompañamento a 125 proxectos de creación de empresas. Ademais do asesoramento
desde a elaboración do plan de empresa ata a
súa posta en marcha, os emprendedores teñen
a oportunidade de seguir contando co apoio
dos profesionais do viveiro nas áreas de subvencións, fiscal, laboral, etc. de forma gratuíta.

Asesoramento a 179 emprendedores, que
recibiron apoio na elaboración do seu plan de
negocio, nos trámites para o inicio da actividade e no acceso a axudas e subvencións.

Empresas actualmente instaladas no viveiro:
RCG & RCG IT Consulting SL

MAG & MAG & Asociados SL

Optimización das comunicacións e sistemas

Consultoría de organización.

de información de empresas.

647 215 054

988 982 999

contacto@magandmag.es

info@rcg-comunicaciones.com

www.magandmag.es

www.rcg-comunicaciones.com
Neointegra. Proyectos de innovación SL

Madera Plus Calidad Forestal SL

Consultoría estratéxica, tecnolóxica e de

Optimización da rendabilidade do

innovación.

monte e asesoramento en xestión

619 803 776

selvícola.

neointegra@neointegra.com

685 825 640

wwww.neointegra.com

maderaplus@maderaplus.es
www.maderaplus.es

Windblade Works SL
Enerxía eólica, mantemento de pas e
aeroxeradores.
988 548 299 / 629 031 600
antonio.rodriguez@windblade.es
Ziblec Software SL
Desenvolvementos web e aplicacións para
smartphones.
691 568 704
info@ziblec.com
www.ziblec.com
Rúa de Vigo, 2 | Parcela 7G | 988 368 148 | www.camaraourense.com | vivero@camaraourense.com
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de Ourense

100

%

2009

Participación no II Encontro Internacional
de Emprendedores Eduardo Barreiros, organizado polo Concello de Ourense como foro de
talento e emprendemento a través da análise e
o debate. A Cámara presentou neste encontro os
seus servizos e espazos para emprendedores.

2011

Difusión do espírito emprendedor. Un total
de 731 estudantes participaron nas xornadas
de fomento do espírito emprendedor organizadas polo Viveiro.

2012

100% de ocupación. O viveiro rexistra por primeira vez un 100% de ocupación, despois de ter
recibido 40 peticións de espazo desde os seus
inicios, das que en total foron aprobadas 31.

2013

Adhesión á Estratexia de Emprendemento
e Emprego Novo 2013-2016 do Ministerio de
Emprego e Seguridade Social, con 100 medidas dirixidas a combater o desemprego na
xuventude.

2014

Participación no Encontro Internacional de
Viveiristas en Sevilla, foro deseñado para compartir diferentes fórmulas de innovación por
medio de organizacións líderes nesta materia.

2015

Apoio á posta en marcha de 79 iniciativas
empresariais.

Ademais de todas as anteriores, actualmente instaladas
na Tecnópole, ao longo destes últimos 25 anos estiveron
tamén en parcelas do recinto:
Confederación Hidrográfica del Norte
Itega Ourense SL
Noroeste de Valor Asociados SLL
Técnicos Unidos para la Construcción SA
T-Solar Global SA
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EMPRESAS NOS EDIFICIOS
Tecnópole I E TECNÓPOLE II
Alert Life Sciences Computing SL
Subministro e instalación de aplicacións informáticas no sector sanitario
Edificio Tecnópole I - Local 10
988 368 177
www.alert-online.com
info.es@alert-online.com

Alvtek, Eficiencia energética + Instalaciones del edificio SL
Servizos de enxeñería e arquitectura
Edificio Tecnópole I - Local 11
988 011 333
www.alvtek.es
tec@alvtek.es

Amodo Soluciones SL
Consultoría TIC, web e marketing dixital
Edificio Tecnópole I - Local 12
722 808 000
www.amodosoluciones.com
administracion@amodosoluciones.com

Apolo SL
Asesoramento empresarial
Edificio Tecnópole I - Local 13
988 368 157
www.apoloasesores.es
administracion@apoloasesores.es

Biogalia SL
Investigación, produción e comercialización de complementos
alimenticios
Edificio Tecnópole I - Local 7-A
981 108 281
www.biogalia.com
biogalia@biogalia.com
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Brooband

Contactnova Callcenter SL

Deseño e desenvolvemento de wearables
Edificio Tecnópole I - Local 12
722 808 000
www.brooband.com
administracion@brookesiadt.com

Servizos de outsourcing, apoio á xestión, marketing e
atención e venda telefónica
Edificio Edisa
988 600 095
www.contactnova.com
contactnova@contactnova.com

Centro de Atención de Llamadas SA

Cotta Company

Call center
Edificio Edisa - 2ª Planta
902 998 862
www.call.es
rogelio.garcia@call.es

Plataforma B2B moda home para tendas multimarca
Edificio Tecnópole I – Local 18
666 412 411
cottacompany.com
comercial@cottacompany.com

Conexiona Telecom SL

Excelia SL

Desenvolvemento de solucións TIC para sistemas
intelixentes e en tempo real
Edificio Tecnópole I - Local 16
988 368 170
www.conexiona.es
comercial@conexiona.es

Consultoría, tecnoloxía e servizos profesionais
Edificio Tecnópole I - Local 20-21
902 367 020
www.excelia.com
info@excelia.com
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Exsequor Management SL

Novelle y Fernández Ingeniería SL

Xestión empresarial
Edificio Tecnópole I - Local 18
608 688 707 / 679 923 090
www.exsequor.eu
exsequor@exsequor.eu

Enxeñería en enerxía xeotérmica
Edificio Tecnópole I - Local 11
988 368 193
www.ingeo.es
ingeo@ingeo.es

iBeetel Solutions SL

Qindel Formación y Servicios SL

Xestión integral de explotacións agrícolas
Edificio Tecnópole II – Local 0B
644 318 666
www.ibeetel.com
sergio@ibeetel.com

Consultoría informática
Edificio Tecnópole I - Local 15
91 7662421 / 91 7662357
www.qindel.com
arodriguez@qindel.com

Ideit SL

Qualigal SLNE

Desenvolvemento de solucións informáticas no
ámbito das novas tecnoloxías
Edificio Tecnópole I - Local 14
988 548 290
www.ideit.es
info@ideit.es

Consultoría de sistemas de calidade no sector
agroalimentario
Edificio Tecnópole I - Local 13
988 368 157
www.qualigal.com
jorge@qualigal.com

Infinitus Rent SA

Unitono Contact Center (Grupo Avanza SA)

Renting tecnolóxico
Edificio Tecnópole I – Local 17
91 060 96 53
administracion@infinitusrent.com

Servizos de contact center
Edificio Tecnópole II - Local 0C
91 740 72 40
www.avanzasa.com
pilar.fernandez-baillo@unitono.es

Ingade SL

Xesol Innovation SL

Consultoría especializada en seguridade alimentaria
Edificio Tecnópole I - Local 13
988 368 157
www.ingade.es
cristina.rodriguez@ingade.es

I+D+i en automoción
Edificio Tecnópole II - Local 1A
652 653 231
www.xesolinnovation.com
ruben.romero@xesolinnovation.com

LegalForma SL
Consultoría en LOPD, LSSI-CE e patentes e marcas
Edificio Tecnópole I - Local 9
988 605 932
http://legalforma.com
info@grupoconforma.com
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Ao longo destes 25 anos, pasaron tamén polos edificios Tecnópole I e II:
Applied Materials Spain SLU
Aurianet SL
Climadaptacion SL
Comsa SAU
Enyiris SL
Equigalia SL
Esabe Informática Distribuida SL
Fiberin Nutra SL
Formato Verde SL
Froital Supra SL

Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I Más D SA
Invatia Research SL
Laccio Consulting SLL
Nutri Up Desarrollos SL
Raisin d’Or SL
Telémaco SL
Trabeculae EBT SL
T-Solar Global SA
Volumétrika Media SL
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Empresas no CEntro de
empresas e innovación
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Acuasec

Agroamb Prodalt SLU

Solucións de tratamento de humidades
Edificio CEI - Niño 213
902 922 352
www.acuasec.com
info@acuasec.com

Xestión integral e valorización de residuos
Edificio CEI - Niño 17
www.agroamb.com
jdeleon@agroamb.com

Aerocámaras

Allenta Consulting SL

Drons
Domicilio virtual
986 781 517 / 685 742 420
aerocamaras.es
info@aerocamaras.es

Deseño e administración de infraestruturas TIC
Edificio CEI - Niño 106
988 368 169
www.allenta.com
info@allenta.com

Antali Technologies SL

Between Roads SL

Venda online de moda
Domicilio virtual
988 368 100
www.antali.es / www.tenestilo.com
informacion@antali.es

Xestión de proxectos de base tecnolóxica
Domicilio virtual

Argimiro Levoso Touceda

Ceo Aberto SL

Consultoría agroalimentaria
Domicilio virtual
670 37 73 17
argimirolevoso@gmail.com

Servizos de divulgación científica
Domicilio virtual
886 113 820
www.ceoaberto.com
ceoaberto@ceoaberto.com

Arte&Comunicaciones Avanzadas SL

Cluster de Biotecnoloxía de Galicia

Servizos de formación multiplataforma
Edificio CEI - Niños 33-36
988 049 561
www.comunicacionesavanzadas.org
atencionalcliente@comunicacionesavanzadas.org

Biotecnoloxía
Domicilio virtual

Atlántica Trader Global SL

Conforma Consulting SL

Comercialización de alimentación e suplementos
nutricionais
Domicilio virtual
988 371 107
www.atlanticatrader.com
info@atlanticatrader.com

Consultoría de formación con especialización sectorial
Domicilio virtual
988 605 932
www.grupoconforma.com
administracion@grupoconforma.com

Elena Repetskaya Photography
Fotografía industrial e social
Edificio CEI - Niño 202
698 183 581
elenarefoto.com
ele.repetskaya@gmail.com
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Enyiris Design Thinking Lab SL

Global and Ecofriendly Natural Extracts SL

Deseño e software aplicados á comunicación
Edificio CEI - Niño 207
988 548 271
www.enyiris.com
dime@enyiris.com

Extractos naturais para industria farmacéutica,
agroalimentaria, cosmética e nutracéutica
Domicilio virtual
www.glecex.com
jvilarino@glecex.com

Equipamientos Sanitarios Castro SL

Flybot Technology SL

Venda, aluguer, mantemento e formación de
desfibriladores
Edificio CEI – Niño 203
677 433 275
jesus.c@sanitarioscastro.com

Servizos de drons
Domicilio virtual
988 375 894
www.flybot.es
info@flybot.es

esEnRed SL

Global Telecomunicaciones y Mantenimiento SL

Asesoría e consultoría de estratexia
Edificio CEI - Niño 214
988 548 274
info@esenred.com

Equipos de telecomunicacións, informáticos e de
electrónica
Domicilio virtual
91 737 4601
administracion@globaltm.es

Flipaus Marketplace SL

Hicom&Technology Business SL

Programación informática
Domicilio virtual
988 011 336 / 618 290 674
www.flipaus.com
info@flipaus.com

Enxeñería electrónica, automática e mantemento
industrial
Edificio CEI - Niño 205
691 403 999
www.hicom-tech.com
tquintas@hicom-tech.com

Flybot Technology SL

Hubpaq SL

Servizos de drons
Domicilio virtual
988 375 894
www.flybot.es
info@flybot.es

Loxística
Domicilio virtual
988 011 336 / 618 290 674
www.hubpaq.com
info@hubpaq.com

Laccio Consulting SLL

Oncostellae SL

Consultoría técnica especializada en industrias
agroalimentarias
Domicilio virtual
988 368 164
info@laccioconsulting.com

Novos fármacos para o tratamento do cancro
Domicilio virtual
649 516 269
oncostellae.com
info@oncostellae.com

Lux Ess Bat SL

Origobiopharma SL

Deseño de sistemas de almacenamento de enerxía
Domicilio virtual
681 384 891
jmr.globalbc@gmail.com

I+D e comercialización de produtos e servizos
farmacéuticos
Domicilio virtual
636 988 164
www.origobiopharma.com
admin@origobiopharma.com

Miniprice Express SL

Pampín Comunicaciones SL

Venda online de produtos de electrónica
Edificio CEI - Niño 16
www.minipriceexpress.com
info@miniprice.es

Telecomunicacións
Edificio CEI – Niño 11
881 018 950
ramon.villar@pampincomunicaciones.es

Mobile Phone Comunicaciones SLU

Paratermo Energía SL

Distribución de produtos e servizos de telefonía
Edificio CEI - Niños 29-30
902 12 12 11
www.mpc.es
pymesorense@mpc.es

Enerxía
Domicilio virtual
http://paratermoenergia.wixsite.com/paratermoenergia
paratermoenergia@gmail.com

Niotek Soluciones Informáticas SL

Primux Trading SL

Consultoría TIC
Edificio CEI - Niño 19
988 366 282
www.niotek.com
info@niotek.com

I+D+I e fabricación de equipos de electrónica de
consumo
Edificio CEI - Niño 9
902 103 970
www.primux.es
primux@primux.es

Profocus
Servizos fotográficos para empresas e profesionais do
comercio electrónico
Edificio CEI - Niño 13
988 011 345
www.profocus.es
info@profocus.es
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Robimat SC

Servicios Web Tuinstructor SL

Robótica, automatización e software industrial
Edificio CEI - Niño 5
679 439 571
www.robimat.eu
info@robimat.eu

Servizos tecnolóxicos
Domicilio virtual
633 838 866
www.tuinstructor.com
info@tuinstructor.com

Rudimetal SL

Sineldent SL

Tratamento de augas
Edificio CEI – Niño 47
988 614 831
rudimetal.oficina@gmail.com

Desenvolvemento e fabricación de próteses dentais
Edificio CEI - Niño 206
988 011 374
www.sineldent.com

Safe Educación y Formación SL

Smart Bites Solutions SL

Formación especializada en seguridade e no ámbito deportivo
Domicilio virtual
988 606 913
www.safeformacion.com
comunicacion@safeformacion.com

Márketing dixital, comercio electrónico e exportación
Edificio CEI - Niño 28
619 474 273
www.smartbites.net
manuel@smartbites.net

Sanigestión SL

Sonica Pro

Consultoría e formación en calidade, medio ambiente
e seguridade alimentaria
Domicilio virtual
648 106 270
www.sanigestion.es
infogalicia@sanigestion.es

Solucións para o control do ruído
Domicilio virtual
988 045 801
www.sonicapro.com
admin@sonicapro.com

Senda Lean Consultores SL

Strategenial SL

Consultoría de xestión de operacións
Edificio CEI - Niño 201
698 189 421
www.impconsultores.com
afernandez@impconsultores.com

Marketplaces e eventos no sector alimentación e bebidas
Domicilio virtual
699 264 720
scrovetto@brandvents.com

Sertelfin SL

Tabao SL

Renting tecnolóxico
Domicilio virtual
987 797 043
www.sertelfin.com
administracion@sertelfin.com

Vehículos eléctricos
Domicilio virtual
988 011 336 / 618 290 674
www.tabao.es
info@tabao.es

Tendeus Spain SL

Ultrasmarts Networks SL

Solucións globais de venda online
Edificio CEI - Niño 1
988 011 336
www.tendeus.com
info@tendeus.com

Servizos de social media
Domicilio virtual
www.ultrasmarts.com
info@ultrasmarts.com

Transportes Sedano SA

Unipresalud SL

Transporte
Edificio CEI – Niño 20
902 197 322
www.transedano.com
admin@transedano.com

Prevención de riscos laborais
Edificio CEI - Niño 40
988 758 900
www.unipresalud.com
afernand@unipresalud.com

TxStockData SL
Aplicación móbil para o sector finanzas
Domicilio virtual
659249707
www.senseitrade.com
info@senseitrade.com

O edificio CEI foi o punto de partida para un importante número de empresas ao longo deste último cuarto de
século. Ademais das que hoxe ocupan os niños da incubadora da Tecnópole ou están domiciliadas en réxime
virtual, pasaron por alí:
Adianta Networks and Systems SL
Adolfo Domínguez SA
Advanced Innovation Consulting SL
Afieco SL
Ainel, Automática, Informática y Electrónica SL
Akrom Ingenieros SL
Akros Xestión Integral de Patrimonio SLNE
Alba Adá Lameiras
Alert Life Sciences Computing SL
Aleuto Medios Dixitais SL
Andel SCL
Aplicación de Recursos Energéticos Avanzados Area SL
Aplicaciones Informáticas y Comunicaciones
Avanzadas SL
Arquitectura, Enxeñería e Sostibilidade SL
Asociación de Investigación Metalúrgica del Noroeste
(Aimen)
Asociación Galega de Enerxía
Aukor Automatización y Control Industrial SL
Aurianet SL
Bionova SL
Bioquorum SL
Bioseguridad de Galicia SL

Bym Escuelas Formación SL
Cablemat SA
Cai Sistemas Informáticos SL
Calfensa SA
Cendisa SA
Centro de Investigaciones Musicales SL
CIS Madeira
Codeor SL
Colabora Ingenieros SL
Componentes Aeronáuticos Coasa SA
Conexiona Telecom SL
Connova Ingenieria SL
Consultoría de Software Visual SL
Consultoría de Técnicas Ambientales SL
Contact Comunicación SLNE
Corcontrol SA
Coremain SLU
Coren SCL (Laboratorios e Departamentos de informática
e recursos humanos)
Cruz Castro Renovables SL
Culture Bit SL
Data 3 Electrónica SA
Desarrollos Infográficos Orense SL
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Detumando SL
Digital Systems e-Learning and Dicont SL
Dufralit SL
Dyr Producciones Audiovisuales SL
e-Infortec Tecnología y e-Formación SL
Eati SL
Egatel SL
Esabe Informática Distribuida SL
Estudio 3D SC
Formato Verde SL
Fortek Informática SL
Franquiciadora Internacional Vending SA
Fultis
Fundación Centro Tecnolóxico da Carne
Gaélica Solar SL
Gersam Sistemas de Información y Editoriales SL
Global Solutions JDS SL
Grupo Amatec SL
Hed Cycling International SL
Higiene Integral Medioambiental SL
Hispamoldes SA
Ignacio de las Cuevas SA
Iicel Coñecemento SL
Imagos 2005 SL
Imasde Agroalimentaria SL
Imgrafor SA
Inforfoto y Comunicaciones Galicia SL
Inforpubli SL

Ingeniería y Gestión Eiga SL
Innova Auria SL
Innovaciones Tecnológicas e Investigación en I Más D SA
Innovative Protect Textiles SL
Insigal SL
Instelenor SA
Investigación y Desarrollo de Proyectos SL
Investrónica Sistemas SA
Iterdata Networks SL
Jofeco Proyect Management SL
Jose Luis Crespo Vázquez
Klinika Euskarri SLU
Laboratorio de Electricidade
Laboratorio Oficial de Metroloxía de Galicia
Laboratorio Web
Lar Consulting y Gestión Técnica de Redes SLL
Legislado Información Legal SL
Level Telecom SL
Limaia Produccións SL
Más Ética Sistemas de Gestión SL
Masse-Crom SL
Mecánicas del Pisuerga SA
Mecanizados Rodríguez Fernández SL
Mega Software y Comunicaciones SL
Míster Doc Centros Digitales SL
Netglobal SL
Odastic Soluciones SL
Open Sea Gourmet SL

O edificio CEI foi o punto de partida
para un importante número de
empresas ao longo deste último
cuarto de século
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Ourense Natural SL
Pazos Mantenimiento Integral SL
Persal Consultoría SL
Plural Diseño y Moda SA
Plusmatic Soluciones SL
Portcril España SL
Proyecto Bolívar
Puga Digital SL
Qualigal SLNE
Quantex Consulting SL
Quobis Networks SL
R Cable y Telecomunicaciones Galicia SA
Raisin D’Or SL
Redegal SL
Redes e Tecnoloxías Galegas SL
Salvamento e Contraincendios SLU
Serantes Renovables SL
Sistemas de Compresión SL
Sivsa, Soluciones Informáticas SA
Smarttwister SL
Sociedad de Ingeniería Clicisa SL
Sociedad de Prevención Asepeyo SLU
Sogaserso SA
Sogatec SLL
Soluciones Medioambientales y Aguas SA
Sonen Centro de Acústica e Servizos de
Telecomunicacións SL

Spamex Comunicación SL
Sueneer Eléctrica SL
T-Solar Global SA
Talento Ourense Formación y Servicios SL
Telémaco SL
Topolaser SLL
Trabeculae EBT SL
Uma Ibérica SA
Universal Prevención y Salud, Sociedad de Prevención SL
Universidad Corporativa CEAGA
Uve Moda SL
Vettera Training SA
Vicente V. Agromayor SL
Vínculo Media SL
Volumetrika Media SL
Wagon Automotive Ibérica SA
Xeoaquis SL
Xev Manufacturing SL
Xiriax Pharma SL
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