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Resolución de concesión e denegación de axudas ao abeiro da Resolución conxunta do IGAPE e a 

AMTEGA, do 2 de decembro de 2021 (DOG núm. 243, de 21 de decembro de 2021), publicáronse as 

bases reguladoras das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, 

innovación e adopción de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas 

(programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao 

Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, e procedeuse á súa convocatoria en réxime de 

concorrencia competitiva. 

 

 

ANTECEDENTES DE FEITO: 

 

Primeiro.- Con data 02 de decembro de 2021, e po resolución conxunta do IGAPE e a AMTEGA, do 2 

de decembro de 2021 (DOG núm. 243, de 21 de decembro de 2021), publicáronse as bases reguladoras 

das axudas aos servizos de desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción 

de solucións de dixitalización para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), 

cofinanciados polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo ao Programa Operativo 

Feder Galicia 2014-2020. 

Segundo.- Con data 02 de decembro de 2021, e por resolución conxunta do IGAPE e a AMTEGA, 

procedeuse á súa convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (DOG núm. 243, de 21 de 

decembro de 2021). 

Terceiro.- Dentro do prazo de presentación de solicitudes establecido na dita convocatoria, 

recibíronse corenta e sete (47) solicitudes de axudas. 

Cuarto.- Revisadas as solicitudes feitas, identifícanse corenta e catro (44) solicitudes que reúnen 

todos os requisitos e a documentación necesaria establecidos na convocatoria para poder ser 

avaliadas. 
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Expediente núm.  
(data de solicitude) 

Titular Servizo Data inicio 
Data límite 

de execución 

IG190.2022.1.74.DEDE 
(19/01/2022) 

COLTERXY, S.L. 
Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.173.DEDE 
(27/01/2022) 

AUTOCARES RIAS 
BAIXAS,S.L. 

Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.188.DEDE 
(27/01/2022) 

MON CALAMARI, S.L. 
Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.155.DIECP 
(26/01/2022) 

HIFAS DA TERRA, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.3.DIECP 
(22/12/2021) 

FBA INDAGA SOFT, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.158.DIECP 
(26/01/2022) 

C.A.I. SISTEMAS 
INFORMATICOS, S.L. 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.26.DIECP 
(05/01/2022) 

NEODYN, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.27.DIECP 
(05/01/2022) 

AMODO SOLUCIONES, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.195.DIECP 
(27/01/2022) 

CO2 SMART TECH, SA 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.240.DIECP 
(28/01/2022) 

MONKEY MARKETS, SL, 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.78.DIECP 
(19/01/2022) 

DISTRISANTIAGO 
PAPELERIA,S.L. 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.40.DIECP 
(14/01/2022) 

MAGNAFOR QUALITAS, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.59.DIECP 
(17/01/2022) 

GABIPER 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.159.DIECP 
(26/01/2022) 

FEDERACIÓN GALLEGA DE 
ENFERMEDADES RARAS E 
CRÓNICAS 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.171.DIECP 
(26/01/2022) 

ALICE BIOMETRICS, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.23.DIECP 
(03/01/2022) 

TXSTOCKDATA, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.86.DIECP 
(20/01/2022) 

OFIREYCO, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.125.DIECP 
(24/01/2022) 

M. Gallego Jorreto 
Arquitectos Asociados, SLP 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.60.ASXEM 
(17/01/2022) 

ECOWARM DE GALICIA, S.L. 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 
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IG190.2022.1.152.ASXEM 
(26/01/2022) 

MECANIZADOS RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.199.ASXEM 
(27/01/2022) 

SIXTEMA PROYECTOS DE 
INFORMACIÓN, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.69.ASXEM 
(18/01/2022) 

ESTACION DE SERVICIOS 
MONTE REAL,S.L.U. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.138.ASXEM 
(25/01/2022) 

JAIME Y RAMON OTERO 
CARITON, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.180.ASXEM 
(27/01/2022) 

ASESORAMIENTO 
ECONOMICO Y JURIDICO 
360 S.L., 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.96.ASXEM 
(20/01/2022) 

EMISION 0 INGENIERIA DE 
ENERGIAS RENOVABLES, 
S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.83.ASXEM 
(19/01/2022) 

LACTO BALTAR, S.L 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.98.ASXEM 
(20/01/2022) 

GESTCALOR, S.L. 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.145.ASXEM 
(26/01/2022) 

URESPA PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.198.ASXEM 
(27/01/2022) 

CASTRO SILVA ASESORES, 
S.L.P. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.237.EMCP 
(28/01/2022) 

INFORMATICA Y 
NETWORKING 
COMPOSTELA, S.L.U. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.47.EMCP 
(14/01/2022) 

COOPERATIVA AGRARIA 
PROVINCIAL DE LA 
CORUÑA, S.C.L 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.28.EMCP 
(07/01/2022) 

ECOWARM DE GALICIA, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.229.EMCP 
(28/01/2022) 

XANELA NETWORKS 
COMPOSTELA, S.L.U. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.37.EMCP 
(13/01/2022) 

AUGUSTO LOGISTICA, S.L 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.93.EMCP 
(20/01/2022) 

EMISION 0 INGENIERIA DE 
ENERGIAS RENOVABLES, 
S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.18.EMCP 
(30/12/2021) 

CANDAL TOURS, S.L 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.175.EMCP 
(27/01/2022) 

HESTIA INVERSIONES 2020, 
S.L.U. (EN CONSTITUCION) 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.241.EMCP 
(28/01/2022) 

MONKEY MARKETS, SL, 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.92.EMCP 
(20/01/2022) 

GESTCALOR, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.2.EMCP 
(22/12/2021) 

QUATTRO ASESORÍA DE 
EMPRESAS, S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.16.EMCP 
(30/12/2021) 

Silicua Coins, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.29.EMCP 
(11/01/2022) 

KENDRA REALIDADES 
ALTERNATIVAS, S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

IG190.2022.1.193.EMCP 
(27/01/2022) 

WALKIN & EATIN GALICIA, 
S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 
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IG190.2022.1.228.EMCP 
(28/01/2022) 

Clean Technology, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

01/04/2022 30/12/2022 

 
 
 
Quinto.- Revisadas as solicitudes feitas, identifícanse tres (3) solicitudes que non reúnen algún dos 
requirimentos establecidos na convocatoria para a súa tramitación: 

 
 

Expediente núm.  
(data de solicitude) 

Titular Servizo 

IG190.2022.1.213.DIECP 
(28/01/2022) 

AGP Gabinetes Periciales 
2017, S.L. 

Definición e implantación dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

IG190.2022.1.143.ASXEM 
(25/01/2022) 

MARIA DEL CARMEN MÍGUEZ 
ÁLVAREZ, S.L. 

Apoio na adopción de solucións de xestión 
empresarial en mobilidade 

IG190.2022.1.227.ASXEM 
(28/01/2022) 

GARCIA BARRERAS BORRAS, 
S. L. 

Apoio na adopción de solucións de xestión 
empresarial en mobilidade 
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FUNDAMENTOS DE DEREITO: 

 

Primeiro.- O apartado 2 do artigo 7 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, dispón 

que requirirá autorización do Consello da Xunta a concesión de subvencións que superen a contía de 

3.000.000 de euros por beneficiario, e que a autorización non implicará a aprobación do gasto, que lle 

corresponderá en todo caso ao órgano competente para a concesión da subvención. 

Segundo.- O artigo 7 das bases reguladoras dispón que, no relativo aos servizos definidos no artigo 

1.1, a Área de Sociedade Dixital da AMTEGA será o órgano competente para a instrución do 

procedemento, e corresponde á persoa titular da dirección desta axencia resolver o procedemento, 

mentres que no relativo aos servizos definidos no artigo 1.2, a Área de Competitividade do IGAPE é o 

órgano competente para a instrución do procedemento e a persoa titular da dirección do instituto 

ditará a resolución. A presente resolución refírese, pois, aos servizos do artigo 1.1. 

Terceiro.- Estas axudas incardínanse no réxime de axudas de mínimis establecido no Regulamento 

(UE) nº 1407/2013 da Comisión do 18 de decembro de 2013, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 

do Tratado de funcionamento da Unión Europea ás axudas de mínimis (DOUE L 352, do 24 de decembro 

de 2013) e para as empresas do sector pesqueiro no artigo 1 do Regulamento (CE) nº 717/2014 da 

Comisión, do 27 de xuño de 2014, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de 

funcionamento da UE ás axudas de mínimis no sector da pesca e da acuicultura (DOUE L 190, do 

28.06.2014) e para as empresas do sector agrícola no artigo 1 do Regulamento 1408/2013, do 18 de 

decembro, relativo á aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento da Unión Europea 

ás axudas de mínimis no sector agrícola (DOUE L 352 do 24 de decembro de 2013), modificado polo 

Regulamento (UE) nº 2019/316 da Comisión, do 21 de febreiro de 2019 (DOUE L 51, do 22 de febreiro de 

2019). 

Cuarto.- A axuda concedida confórmase como a diferenza entre o importe do custo aboado pola 

Amtega pola prestación do servizo e o importe exixido á beneficiaria en concepto de cofinanciamento 

privado. O importe de dito cofinanciamento privado deberá ser ingresado polas empresas 

beneficiarias do servizo, antes da súa execución na conta da AMTEGA ES30 2080 0388 2831 1000 2653, 

indicando no concepto o número de expediente e o literal “Re-Acciona - Cofinanciamento privado da 

axuda”. No caso de que dous meses antes da finalización do prazo de execución do servizo non se 

producira o ingreso, entenderase que o beneficiario renuncia á axuda, e arquivarase o expediente. Este 

prazo poderá ser excepcionado mediante resolución do órgano competente para a instrución do 

procedemento, sempre que concorran causas xustificadas. 

Quinto.- Esta axuda está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional 

con cargo ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020 e, en particular: 
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 Obxectivo temático 01: potenciar a investigación, o desenvolvemento tecnolóxico e a 

innovación. 

 Prioridade de investimento 01.02: fomento do investimento por parte das empresas en 

innovación e investigación, desenvolvemento de vínculos e sinerxías entre as empresas, os 

centros de investigación e desenvolvemento e o sector do ensino superior, en particular o 

investimento no desenvolvemento de produtos e servizos, a transferencia de tecnoloxía, 

a innovación social, a innovación ecolóxica, as aplicacións de servizo público, o estímulo da 

demanda, a interconexión en rede, as agrupacións e a innovación aberta a través dunha 

especialización intelixente e o apoio á investigación tecnolóxica e aplicada, liñas piloto, 

accións de validación precoz dos produtos, capacidades de fabricación avanzada e primeira 

produción, en particular en tecnoloxías facilitadoras esenciais e difusión de tecnoloxías 

polivalentes. 

 Obxectivo específico 01.02.01: impulso e promoción de actividades de I+i lideradas polas 

empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra 

pública innovadora. 

 Actuación 1.2.1.8: Actuacións de modernización tecnolóxica dos sectores produtivos. 

 Campo de intervención 082: Servizos e aplicacións das TIC para as pemes (incluídos os 

negocios e o comercio electrónico e os procesos empresariais en rede), laboratorios 

viventes, ciberemprendedores e empresas emerxentes baseadas en TIC) 

 Liña de actuación: 03 - Actuacións de modernización tecnolóxica dos sectores produtivos 

- Programa TransformaTIC – Plan Peme Dixital. 

 

O que exixe o cumprimento da normativa aplicable a este fondo, en particular, o Regulamento (UE) nº 

1303/2013, do Parlamento e do Consello, do 17 de decembro de 2013, e o Regulamento (UE) nº 

1301/2013, do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013, sobre o Fondo Europeo 

de Desenvolvemento Rexional, así como a súa normativa comunitaria, estatal e autonómica de 

desenvolvemento. 

Sexto.- A concesión desta axuda supón declarar que ten a capacidade administrativa, financeira e 

operativa suficiente para cumprir as súas condicións e a súa aceptación a ser incluído na lista pública 

de operacións prevista no artigo 115.2 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, así como na Base de Datos 

Nacional de Subvencións, de acordo co artigo 20.4 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de 

subvencións. Tamén supón a recepción deste documento a obriga de aplicar medidas antifraude 

eficaces e proporcionadas no seu ámbito de xestión, cumprir a normativa comunitaria, estatal e 

autonómica de aplicación, en particular, a normativa en materia de subvencións. A detección de feitos 

que puidesen ser constitutivos de fraude ou irregularidade serán comunicados ao Servizo Nacional de 

Coordinación Antifraude (SNCA) nos termos establecidos  na Comunicación 1/2017 do SNCA, do 6 de 

abril, sobre a forma na que poden proceder as persoas que teñan coñecemento de feitos que poidan 
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ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados 

total ou parcialmente con cargo a fondos procedentes da Unión Europea.  

A detección de irregularidades pode implicar a aplicación de correccións financeiras e a solicitude de 

devolución dos importes percibidos indebidamente, xunto cos correspondentes xuros de demora. As 

irregularidades detectadas no gasto xustificado do beneficiario reducirán a axuda Feder da operación. 

Sétimo.- O beneficiario deberá someterse ás actuacións de comprobación que efectúe o órgano 

concedente da axuda, así como calquera outra actuación, sexa de comprobación e control financeiro, 

que poidan realizar os órganos de control competentes, en especial a Intervención Xeral da 

Comunidade Autónoma, o Tribunal de Contas, o Consello de Contas, os órganos de control da 

Comisión Europea, achegando canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións 

anteriores e ás verificacións previstas no artigo 125 do Regulamento (UE) nº 1303/2013, do Consello. 

Para tal fin, deberá dispor dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos 

debidamente auditados nos termos esixidos pola lexislación mercantil e sectorial aplicable ao 

beneficiario en cada caso, así como a documentación xustificativa da realización e abono dos gastos 

subvencionables, coa finalidade de garantir o adecuado exercicio das facultades de comprobación e 

control, durante, polo menos, un período de tres anos a partir do 31 de decembro seguinte á 

presentación das contas en que estean incluídos os gastos da operación. O Igape informaralle da data 

de inicio a que se refire esta obriga. 

O beneficiario deberá someterse ás actuacións de control e análise de riscos que poida efectuar a 

Autoridade de Xestión do programa operativo e, se é o caso, os órganos competentes do Organismo 

Intermedio con axuda de ferramentas informáticas específicas da Unión Europea, en particular a 

aplicación informática Arachne.  

O beneficiario deberá manter un sistema separado de contabilidade ou un código de contabilidade 

suficiente para todas as transaccións relacionadas coa operación. 

O organismo intermedio baixo cuxa xestión está o beneficiario do proxecto é a Dirección Xeral de 

Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos da Consellería de Facenda, que abarca todo o ámbito 

da Xunta de Galicia e os organismos dependentes. 

Oitavo.- O beneficiario deberá cumprir os seguintes requisitos de publicación e comunicación en 

relación á publicidade do financiamento, de conformidade co previsto no Anexo XII, apartado 2.2, do 

Regulamento (UE) nº 1303/2013 do Parlamento Europeo e do Consello, do 17 de decembro de 2013. 

Noveno.- Para a execución do servizo e a súa xustificación deberase ter en conta o disposto nos artigos 

10 e 12 das bases reguladoras da axuda. 

 

En base ás consideracións anteriores e vista a resolución conxunta, pola que se aproban as bases 

reguladoras para a concesión de axudas, en réxime de concorrencia competitiva, aos servizos de 

desenvolvemento estratéxico, profesionalización, innovación e adopción de solucións de dixitalización 

para a súa realización en empresas galegas (programa Re-acciona), cofinanciados polo Fondo Europeo 
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de Desenvolvemento Rexional con cargo ao Programa Operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede 

á súa convocatoria; a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia e o seu regulamento, 

aprobado polo Decreto 11/2009, do 8 de xaneiro; a Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico 

das administracións públicas e do procedemento administrativo común; a Lei de réxime financeiro e 

orzamentario de Galicia; a Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos 

públicos, así como o Real decreto 1671/2009, do 6 de novembro, de desenvolvemento parcial da Lei 

11/2007, do 22 de xuño, antes mencionada; a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso 

á información pública e bo goberno, así como a Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo 

goberno; e, 

unha vez analizadas conxuntamente polo órgano de avaliación as 47 solicitudes presentadas dentro 

do prazo establecido, tendo en conta a relación de solicitudes de axuda coa puntuación que lle 

corresponde a cada unha elaborada polo órgano avaliador, segundo a acta do 18/02/2021, en aplicación 

dos anteriores criterios de avaliación, e confeccionada a relación definitiva de puntuacións outorgadas 

ás solicitudes, PROPOÑO: 

 

Primeiro.- Aprobar a concesión das axudas en especie aos 44 beneficiarios que figuran a 

continuación, para os servizos e polos importes do custo do servizo para a Amtega e do 

cofinanciamento privado que se citan, con indicación da puntuación alcanzada por cada un deles e que 

supoñen un custo total de 243.222,75 € dos que 203.627,75 € son axuda en especie. 
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Expediente núm.  
(data de solicitude) 

Titular Servizo 

Puntuación 

Data inicio 
Data límite 

de execución 
Prazo de 

xustificación 

Custo do 
servizo 
para a 

Admón (€) 

Cofinanci
a-mento 

(€) 

Axuda en 
especie (€) 

A B C D E 
To
tal 

IG190.2022.1.74.DEDE 
(19/01/2022) 

COLTERXY, S.L. 
Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

25 25 0 0 0 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 3.708,06 1.000,00 2.708,06 

IG190.2022.1.173.DEDE 
(27/01/2022) 

AUTOCARES RIAS 
BAIXAS,S.L. 

Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

15 25 0 0 0 40 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 3.708,06 1.000,00 2.708,06 

IG190.2022.1.188.DEDE 
(27/01/2022) 

MON CALAMARI, S.L. 
Servizos para a definición 
dunha estratexia dixital da 
empresa 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 3.708,06 1.000,00 2.708,06 

IG190.2022.1.155.DIECP 
(26/01/2022) 

HIFAS DA TERRA, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

25 25 0 15 10 75 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 975,00 3.865,00 

IG190.2022.1.3.DIECP 
(22/12/2021) 

FBA INDAGA SOFT, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 25 15 0 75 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.158.DIECP 
(26/01/2022) 

C.A.I. SISTEMAS 
INFORMATICOS, S.L. 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

25 25 0 0 10 60 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 975,00 3.865,00 

IG190.2022.1.26.DIECP 
(05/01/2022) 

NEODYN, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 15 10 60 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 975,00 3.865,00 

IG190.2022.1.27.DIECP 
(05/01/2022) 

AMODO SOLUCIONES, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 15 0 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.195.DIECP 
(27/01/2022) 

CO2 SMART TECH, SA 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 0 10 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 975,00 3.865,00 

IG190.2022.1.240.DIECP 
(28/01/2022) 

MONKEY MARKETS, SL, 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

5 25 0 15 0 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.78.DIECP 
(19/01/2022) 

DISTRISANTIAGO 
PAPELERIA,S.L. 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

15 25 0 0 0 40 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 1.300,00 3.540,00 

IG190.2022.1.40.DIECP 
(14/01/2022) 

MAGNAFOR QUALITAS, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 
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IG190.2022.1.59.DIECP 
(17/01/2022) 

GABIPER 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 1.300,00 3.540,00 

IG190.2022.1.159.DIECP 
(26/01/2022) 

FEDERACIÓN GALLEGA DE 
ENFERMEDADES RARAS E 
CRÓNICAS 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.171.DIECP 
(26/01/2022) 

ALICE BIOMETRICS, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 1.300,00 3.540,00 

IG190.2022.1.23.DIECP 
(03/01/2022) 

TXSTOCKDATA, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.86.DIECP 
(20/01/2022) 

OFIREYCO, S.L. 
Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.125.DIECP 
(24/01/2022) 

M. Gallego Jorreto 
Arquitectos Asociados, SLP 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 4.840,00 650,00 4.190,00 

IG190.2022.1.60.ASXEM 
(17/01/2022) 

ECOWARM DE GALICIA, S.L. 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

10 25 25 15 10 85 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 975,00 6.426,57 

IG190.2022.1.152.ASXEM 
(26/01/2022) 

MECANIZADOS RODRIGUEZ 
FERNANDEZ, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

15 25 0 15 10 65 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 975,00 6.426,57 

IG190.2022.1.199.ASXEM 
(27/01/2022) 

SIXTEMA PROYECTOS DE 
INFORMACIÓN, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

25 0 0 15 10 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 1.170,00 6.231,57 

IG190.2022.1.69.ASXEM 
(18/01/2022) 

ESTACION DE SERVICIOS 
MONTE REAL,S.L.U. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

25 25 0 0 0 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 1.300,00 6.101,57 

IG190.2022.1.138.ASXEM 
(25/01/2022) 

JAIME Y RAMON OTERO 
CARITON, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

25 25 0 0 0 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 1.300,00 6.101,57 

IG190.2022.1.180.ASXEM 
(27/01/2022) 

ASESORAMIENTO 
ECONOMICO Y JURIDICO 
360 S.L., 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

25 25 0 0 0 50 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 1.300,00 6.101,57 
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IG190.2022.1.96.ASXEM 
(20/01/2022) 

EMISION 0 INGENIERIA DE 
ENERGIAS RENOVABLES, 
S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

10 25 0 0 10 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 975,00 6.426,57 

IG190.2022.1.83.ASXEM 
(19/01/2022) 

LACTO BALTAR, S.L 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

5 25 0 15 0 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 650,00 6.751,57 

IG190.2022.1.98.ASXEM 
(20/01/2022) 

GESTCALOR, S.L. 
Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

5 25 0 0 10 40 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 650,00 6.751,57 

IG190.2022.1.145.ASXEM 
(26/01/2022) 

URESPA PROYECTOS Y 
OBRAS, S.L. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 1.300,00 6.101,57 

IG190.2022.1.198.ASXEM 
(27/01/2022) 

CASTRO SILVA ASESORES, 
S.L.P. 

Apoio na adopción de solucións 
de xestión empresarial en 
mobilidade 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 7.401,57 650,00 6.751,57 

IG190.2022.1.237.EMCP 
(28/01/2022) 

INFORMATICA Y 
NETWORKING 
COMPOSTELA, S.L.U. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

25 25 25 15 10 
10
0 

01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 975,00 4.230,42 

IG190.2022.1.47.EMCP 
(14/01/2022) 

COOPERATIVA AGRARIA 
PROVINCIAL DE LA 
CORUÑA, S.C.L 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

25 25 25 15 0 90 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 1.300,00 3.905,42 

IG190.2022.1.28.EMCP 
(07/01/2022) 

ECOWARM DE GALICIA, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

10 25 25 15 10 85 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 975,00 4.230,42 

IG190.2022.1.229.EMCP 
(28/01/2022) 

XANELA NETWORKS 
COMPOSTELA, S.L.U. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 25 15 0 70 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 1.300,00 3.905,42 

IG190.2022.1.37.EMCP 
(13/01/2022) 

AUGUSTO LOGISTICA, S.L 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

25 25 0 0 10 60 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 975,00 4.230,42 

IG190.2022.1.93.EMCP 
(20/01/2022) 

EMISION 0 INGENIERIA DE 
ENERGIAS RENOVABLES, 
S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

10 25 0 0 10 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 975,00 4.230,42 

IG190.2022.1.18.EMCP 
(30/12/2021) 

CANDAL TOURS, S.L 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 15 0 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.175.EMCP 
(27/01/2022) 

HESTIA INVERSIONES 2020, 
S.L.U. (EN CONSTITUCION) 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 15 0 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.241.EMCP 
(28/01/2022) 

MONKEY MARKETS, SL, 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 15 0 45 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.92.EMCP 
(20/01/2022) 

GESTCALOR, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 0 10 40 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 
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IG190.2022.1.2.EMCP 
(22/12/2021) 

QUATTRO ASESORÍA DE 
EMPRESAS, S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

10 25 0 0 0 35 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.16.EMCP 
(30/12/2021) 

Silicua Coins, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.29.EMCP 
(11/01/2022) 

KENDRA REALIDADES 
ALTERNATIVAS, S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.193.EMCP 
(27/01/2022) 

WALKIN & EATIN GALICIA, 
S.L. 

Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

IG190.2022.1.228.EMCP 
(28/01/2022) 

Clean Technology, S.L. 
Deseño dunha estratexia de 
marketing de contidos para a 
peme 

5 25 0 0 0 30 01/04/2022 30/12/2022 31/01/2023 5.205,42 650,00 4.555,42 

                        243.222,75  TOTAL: 203.627,75 

 
 

Significado da puntuación: 

A: Segundo o número de empregados da peme no último exercicio (ata 25 puntos) 

B: Non ter executado previamente servizo do mesmo tipo (25 puntos) 

C: Ter desenvolvido unha análise previa que aconselle o servizo (25 puntos) 

D: Actividades preferentes da Axenda Dixital de Galicia, Axenda de Competitividade Galicia Industria 4.0 ou reto 2 da estratexia RIS3 de Galicia: 15 puntos. 

E: Pola asociación a un clúster: 10 puntos. 
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Esta axuda está cofinanciada nun 80% polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional con cargo 
ao programa operativo Feder Galicia 2014-2020. 

 

Recibida a documentación xustificativa da subvención, os órganos competentes da Amtega, antes de 

proceder ao seu pagamento, poderán realizar as actuacións de comprobación oportunas para verificar 

o cumprimento da actividade subvencionada. O pagamento da subvención farase efectivo segundo o 

disposto nas bases reguladoras. 

A actividade a desenvolver polo beneficiario axustarase á proposta na memoria do proxecto, sen 

prexuízo das modificacións que, de ser o caso, poidan ser autorizadas nas bases reguladoras, debendo 

respectar todos os requisitos, compromisos e obrigas previstos nas bases reguladoras, na 

convocatoria e na normativa comunitaria, estatal e autonómica de aplicación e, en particular, á 

normativa que se relaciona na disposición adicional única das bases reguladoras. Sen prexuízo do 

anteriormente exposto, esta subvención queda sometida ao cumprimento das condicións técnicas, das 

condicións económicas e dos compromisos recollidos no Anexo á presente resolución. 

 

Segundo.- Denegar a subvención ás solicitudes recollidas na seguinte táboa e proceder ao seu arquivo, 

por incumprir os requisitos previstos nas bases da convocatoria, con indicación das causas polas que 

se denega cada solicitude: 

 
Terceiro.- Notificar esta resolución aos interesados no termos previstos nas bases reguladoras da 
convocatoria. 

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022 

 

 

O director da Área de Sociedade Dixital  

Miguel Rodríguez Quelle 

 

Expediente núm.  
(data de solicitude) 

Titular Servizo 
Motivo de denegación 

IG190.2022.1.213.DIECP 
(28/01/2022) 

AGP Gabinetes Periciales 
2017, S.L. 

Definición e implantación 
dunha estratexia de 
ciberseguridade para a 
peme 

Incumprimento das condicións establecidas no artigo 10.2.e, da lei 
9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia 

IG190.2022.1.143.ASXEM 
(25/01/2022) 

MARIA DEL CARMEN MÍGUEZ 
ÁLVAREZ, S.L. 

Apoio na adopción de 
solucións de xestión 
empresarial en mobilidade 

Incumprimento das condicións establecidas no artigo 10.2.e, da lei 
9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia 

IG190.2022.1.227.ASXEM 
(28/01/2022) 

GARCIA BARRERAS BORRAS, 
S. L. 

Apoio na adopción de 
solucións de xestión 
empresarial en mobilidade 

Incumprimento das condicións establecidas no artigo 10.2.e, da lei 
9/2007 de 13 de xuño, de subvencións de Galicia 
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Vista a Proposta que antecede, veño darlle a miña conformidade nos termos expostos 

elevándoa a Resolución 

 

Santiago de Compostela, 23 de marzo de 2022 

 

A directora da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia 

Mar Pereira Álvarez 

 

 

A presente resolución pon fin á vía administrativa e contra ela poderán interpoñerse os seguintes 

recursos, sen prexuízo de que os interesados poidan exercer calquera outro que consideren 

procedente: recurso potestativo de reposición ante a Dirección da Axencia para a Modernización 

Tecnolóxica de Galicia no prazo dun (1) mes contado a partir do día seguinte ao da notificación da 

presente resolución, ou ben recurso contencioso-administrativo ante o xulgado do contencioso-

administrativo competente, no prazo de dous (2) meses contados desde o día seguinte ao da 

notificación da presente resolución. 
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