
 
ANEXO II 

DESCRICIÓN DOS RETOS  

CÓDIGO DO RETO:                                                                  Col21/05  

Empresa/Entidade propoñente: Davmac 

Actividade económica principal da entidade (código CNAE):  Soluciones automatizadas 
y de robótica industrial 

Título do RETO:  Proposta de creación de empresa de solucións automatizadas y 
robotizadas. 

Contexto y definición do problema ou necesidade: A meirande parte das empresas de 
Galicia están a buscar solucións de enxeñería, chave en man, para automatizar e robotizar 
as súas producións. Hai unha necesidade moi grande de non depender da man de obra, 
automatizando procesos, mediante a contratación destes proxectos de enxeñería. 

Obxectivos do RETO:  

Proponse tres posibilidades de retos:  

1. Estudo de viabilidade económica do negocio, estudando o mercado da robótica, 
sensórica e calquera compoñente electrico que puider ser requirido por unha 
empresa industrial.  

2. Estudo de viabilidade legal da compañía, para a creación dunha start- up, que teña 
como principal actividade, a creación de solucións de robótica /automatización 
chave en man. - Metodoloxía para crear a enxeñería desde cero. 

3. Desenvolver un modelo de negocio para a creación dunha start-up cre creación de 
solucións de robótica /automatización chave en man.  

Áreas de interese socioeconómico principal do reto. AGROALIMENTACIÓN, 
TECNOLOXIAS DE FABRICACIÓN: AUTOMOCIÓN, AERONÁUTICA, TECNOLOXÍA DA 
INFORMACIÓN E COMUNICACIÓN, OUTROS 

Disciplina universitaria á que se dirixe o reto: SEN ESPECIFICAR, 
PREFERIBLEMENE ENXEÑARIAS  

Número máximo de ideas de proxectos a premiar: 1 

Destinatarios: 

- Alumnado  a realizar o seu TFG X 
- Alumnado  a realizar o seu TFM X 
- Alumnado  a realizar a súa tese doutoral X 
- Proxecto emprendedor  X 

Tipoloxía dos premios:  



 
- Outros:  

o O alumnado seleccionado dar resposta a este reto poderá ser co-
titorizado por persoal da empresa que propón o reto ao longo do 
desenvolvemento do estudo/ traballo. 

o No caso de  desenvolver o reto 3 o estudante participaría como socio da 
compañia, nos termos acordados entre a entidade e o/a estudante 
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