APE GALICIA
Asociación Intersectorial e Interterritorial de
Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia

BOLETÍN OCTUBRE
APE GALICIA

✓ A VII MESA DO EMREGO AUTÓNOMO CELÉBRASE NA SEDE PRINCIPAL DE APE
GALICIA.
✓ APE GALICIA CONTINUA IMPARTINDO AS XORNADAS DE PRL DIRIXIDAS A
SECTORES COMO A ALIMENTACIÓN, HOSTALARÍA, PEQUENO COMERCIO E
CONSTRUCCÓN EN VARIOS CONCELLOS DAS PROVINCIAS DA CORUÑA, LUGO,
OURENSE E PONTEVEDRA.
✓ MESA DO TRABALLO AUTÓNOMO

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
✓ VENRES AUTÓNOMOS
✓ SUBVENCIÓNS PARA FOMENTAR A ADHESIÓN Á REDE DE COMERCIOS E
MERCADOS NO CAMIÑO 2019 (CO300F) REMATE DO PRAZO : 11 DE NOVEMBRE.

✓ REMATE DO PRAZO PARA SOLICITAR AS AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE
XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN ( IG638A). REMATE DO PRAZO 29 DE
NOVEMBRO.
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Pola parte asociativa interviñeron por ATA
Galicia, AGTAMAR- UPTA e APE Galicia, esta
última representada polo noso Presidente,
José Ramón Caldas, por Francisco Lorenzo
Lemos, Tesoureiro, David
Martinez,
representante de APE Galicia en Ourense e
a Secretaria Técnica, Sonia Acuña.

APE GALICIA

❖ A VII MESA DO EMREGO AUTÓNOMO

CELÉBRASE NA SEDE PRINCIPAL DE APE
GALICIA.
A nosa sede sede principal foi escollida para
celebrar a VII Mesa do Emprego Autónomo
que se celebrou na tarde do pasado 15 de
outubro co obxectivo de continuar
desenvolvendo as liñas de actuación
enmarcadas na Estratexia do Emprego
Autónomo 2017-2020 da Xunta de Galicia en
materia de traballo por conta propia,
ademais de valorar as medidas adoptadas
por parte do Executivo autonómico no que
vai de ano.
José Ramón Caldas Martínez, explicou que "a
Mesa do Traballo Autónomo sempre se
realizou na Xunta en Santiago, polo que para
nós é unha honra que se celebre na nosa
sede. É un recoñecemento para APE Galicia
por parte das institucións que integran a
mesa".

Á esta reunión asistiron por parte da
Consellería de Economía Emprego e
Industria, o Conselleiro, Francisco Conde
López, a Secretaria Xeral, Covadonga Toca
Carús, Pablo Casal Espido, Director de
Orientación e Promoción Laboral e Juan José
Lirón Lago, Subdirector Xeral de Emprego.
Por parte das Entidades Entidades adscritas
a esta Consellería, Norberto Penedo,
Director Area Competitividade do IGAPE, a
Directora do ISSGA, Adela Quinzá-Torroja
García, Sol Vázquez Abeal, Directora Xeral de
Comercio e Carmen Pita Urgoiti, Directora
de Promoción de Turismo de Galicia.

Tras analizar os resultados das accións
levadas a cabo durante o que vai de ano,
traballáronse as Propostas para o ano 2020,
emprazando as suxestións dos membros dá
mesa para os próximos días
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❖ APE GALICIA IMPARTIU DURANTE O

As xornadas de PRL para o sector da
hostalaría celebráronse o día 1 de outubro
en O Carballiño nas instalacións do Concello,
o 3 de outubro en Pontevedra na sede de
Ape Galicia, o día 10 de outubro en Santiago
de Compostela na Asociación de
Comerciantes Compostela Monumental, o
15 de outubro en Viveiro na sede do Centro
Comercial Histórico ( Viveiro CCH) , en Marín
en el Centro Comercial Estrela de Marín e o
día 16 de outubro en Ferrol na sede da
Asociación de Empresarios Ferrolterra.

MES DE OUTUBRO XORNADAS DE PRL
DIRIXIDAS A DISTINTOS SECTORES.
APE Galicia, en colaboración con algunhas
das súas asociacións vinculadas continuo coa
impartición das xornadas de Prevención de
Riscos Laborais concedidas e financiadas
pola Xunta de Galicia, dirixidas a distintos
sectores.
Durante este mes de outubro realizáronse
xornadas de PRL dirixidas aos sectores da
hostalería, comercio, alimentación e
construción.
As xornadas de PRL para o sector da
alimentación celebráronse o día 9 de
outubro en Porto do Son nas instalacións do
Concello, o 15 en Viveiro na sede do Centro
Comercial Histórico ( Viveiro CCH), o 16 de
outubro en Ferrol na sede da Asociación de
Empresarios Ferrolterra e en Lugo na sede da
Asociación de Mulleres Empresarias de Lugo
( AELU) e o día 17 de outubro en Ourense na
sede da Asociación Empresarial de
Profesionais e Autónomos de Ourense (
AEPA Ourense) e a CEO ( Confederación
Empresarial de Ourense).
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As xornadas de PRL para o sector do
comercio celebráronse o día 2 de outubro en
Ourense na sede da Asociación de
Empresarias e Profesionais da provincia de
Ourense, o 3 de outubro en Pontevedra na
sede de Ape Galicia, o día 10 de outubro en
Santiago de Compostela na Asociación de
Comerciantes Compostela Monumental, o
15 de outubro en Viveiro na sede do Centro
Comercial Histórico ( Viveiro CCH), o 16 de
outubro en Palas de Rei no Centro Comarcal
Ulloa, o 17 de outubro O Carballiño nas
instalacións do Concello e o día 18 de
outubro no Concello de Porto do Son.
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O obxectivo destas xornadas é o de xerar
conciencia nos asistentes da importancia de
implantar unha “cultura preventiva” na
empresa, concienciar aos asistentes das
vantaxes que supón a creación de contornas
laborais seguros para a empresa a nivel
económico, laboral e persoal, e darlles a
coñecer as principais responsabilidades que,
como empresa téñense en materia
preventiva.

As xornadas de PRL para o sector da
construción celebráronse o día 21 de
outubro en Palas de Rei no Centro Comarcal
Ulloa e no Polígono do Ceao na sede da
Asociación de Empresarios , e o 23 de
outubro no Concello de Carballiño e en
Ourense na sede da Asociación Empresarial
de Profesionais e Autónomos de Ourense (
AEPA Ourense).
Estas
xornadas
están
dirixidas
a
traballadores autónomos, asalariados ou
calquera persoa que estea a pensar traballar
por cota allea, ou que xestionan e/ou dirixen
pequenas empresas.
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CONCELLO PALAS DE REY

6

❖ PROPOSTAS ACTUACIONS AREA

EMPREGO 2020 MESA DO EMPREGO
AUTONOMO

INFORMACIÓN PARA
AUTÓNOMOS

O Presidente de Ape Galicia , Don José
Ramón Caldas e Sonia Acuña, Secretaria
Técnica estiveron presentes o pasado
mércores 23 de outubro nunha mesa de
traballo coa Secretaria Xeral de Emprego,
Covadonga Toca, e as demais asociacións
que compoñen a Mesa do Emprego
Autónomo, para pechar as propostas
realizadas en relación ás actuacións no ano
2020.

❖ VENRES AUTÓNOMOS
O noso presidente José Ramón Caldas, a
vicepresidenta, Ana Prego Rodríguez, e a
Secretaria Técnica de Ape Galicia, Sonia
Acuña acudiron o venres 4 de outubro á
rolda Venres Autónomo celebrado en Vigo.
Dende que no 2017 a Xunta de Galicia puxo
en marcha a Estratexia Autónomo 2020
leváronse a cabo unha serie de medidas
encamiñadas a impulsar e consolidar a
Galicia como o mellor espazo onde
desenvolver iniciativas con éxito no campo
do emprego autónomo e o emprendemento.

Coma en anos anteriores, a Estratexia
Autónomo 2020 segue a ter coma obxectivo
o fortalecemento do colectivo autónomo, e
coma prioridades: a incorporación de novas
persoas ao emprego autónomo, a
consolidación xa existente para garantir a
súa viabilidade, e a simplificación e
axilización de trámites administrativos.
As liñas de axudas este ano terán tramitación
anticipada do gasto, polo que a súa
publicación será en xaneiro de 2020,
podendo así o colectivo autónomo dispoñer
destas axudas canto antes, e no noso caso
como asociación; realizar a maior difusión
posible, para alcanzar o maior número de
beneficiarios para as mesmas.
Como novidade, inclúese un Programa de
MENTORING DA FUNDACION RONSEL, do
que serán informados proximamente.

Os Venres Autónomos darán continuidade
aos encontros celebrados en anos anteriores
e servirán para xerar sinerxías entre
profesionais dunha mesma zona xeográfica.
Trátase de espazos pensados para darlle voz
a un colectivo prioritario para o Goberno
galego pola súa contribución á xeración de
riqueza e de emprego en Galicia.
Convidámoste a que participes de forma
activa no Venres Autónomo da túa provincia
e que poidas presentar a túa actividade,
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compartir experiencias, coñecementos,
ferramentas de traballo e descubrir novas
fórmulas que faciliten o desenvolvemento
dos teus proxectos.

comerciais retallistas e prazas de abastos
cuxo domicilio social se atopen nalgún
concello situado nun dos Camiños de
Santiago na Comunidade Autónoma de
Galicia e que soliciten a súa adhesión a ela.
Os establecementos recibirán, unha vez
adheridos á rede, un distintivo identificativo
para colocar de xeito visible no seu
establecemento comercial. Así mesmo,
recibirán un paquete de benvida á rede, que
consistirá
en
distintos
elementos
promocionais para a difusión da rede entre
os clientes.
Os establecementos adheridos poderán
participar noutras accións promocionais que
desenvolva a Dirección Xeral de Comercio e
Consumo.

Características da axuda
A convocatoria regulada por estas bases ten
por obxecto a concesión de subvencións
para fomentar a adhesión á Rede de
Comercios e Mercados no Camiño,
consistente en axudas para a edición de
materiais de promoción e empaquetado de
produto:
❖ REMATE PLAZO SUBVENCIÓNS PARA

•

FOMENTAR A ADHESIÓN Á REDE DE
COMERCIOS E MERCADOS NO CAMIÑO
( 2019) CO300F
Obxecto
As subvencións reguladas por estas bases
teñen por obxecto a creación da Rede de
Comercios e Mercados no Camiño, e a
regulación do procedemento de adhesión a
ela. Así mesmo, esta orde aproba as bases
reguladoras polas que se rexerá a concesión
de subvencións da Consellería de Economía,
Emprego e Industria para fomentar a
adhesión á rede e se convocan para o ano
2019.

•

•

A Rede de Comercios e Prazas no Camiño
estará formada por establecementos
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Edición de material de envasado e
empaquetado de produto. Poderán
acollerse neste punto as solucións
de empaquetado exterior, tanto
para o seu envío como para a
presentación
do
produto,
protección ou para o seu consumo.
O deseño do material deberá seguir
o manual elaborado pola Rede de
Comercios e Mercados no Camiño.
Edición personalizada de selos para
os
pasaportes
das
persoas
peregrinas que soliciten a súa selaxe
nos establecementos, que cumprirá
co deseño do manual antedito.
Poderán editarse materiais con
formatos diferentes respecto ao
manual logo da autorización da

Dirección Xeral de Comercio e
Consumo. Con anterioridade á súa
edición, deberán achegar a proba de
preimpresión dixital

incorporación ou reinserción ao mercado
laboral de profesionais no ámbito do
comercio exterior, priorizando as persoas
mozas sen ou con pouca experiencia e as
sénior experimentadas maiores de 45 anos
en situación de desemprego, ao mesmo
tempo que se apoian as pemes galegas no
seu proceso de internacionalización,
poñendo á disposición das pemes e dos
organismos empresariais información sobre
profesionais con formación especializada e
unha subvención a fondo perdido para a súa
contratación. A presente convocatoria está
cofinanciada nun 80 % polo programa
operativo FSE Galicia 2014-2020.

Persoas beneficiarias
Poderán ser persoas beneficiarias desta
axuda, entre outras, as persoas traballadoras
autónomas comerciantes retallistas que
cumpran os seguintes requisitos:
•

•

•

Que desenvolvan a súa actividade
comercial nalgún concello polo que
transcorra algún dos Camiños de
Santiago (anexo III), que o domicilio
social radique na Comunidade
Autónoma e que cumpran os
requisitos establecidos legalmente
para exercer a actividade.
Que estean dados de alta nalgunha
das epígrafes do IAE que se
relacionan no anexo II.
Que desenvolvan a actividade
comercial nun establecemento
comercial cunha superficie de
exposición e venda igual ou inferior
a 300 metros cadrados, agás que a
actividade comercial se encadre na
epígrafe 653.1 do IAE.

Características da axuda¡
No ámbito desta axuda será subvencionable
o custo dos contratos laborais por conta
allea a tempo completo de xestores de
internacionalización, baixo calquera das
modalidades previstas na lexislación laboral
vixente no momento da contratación,
acordes á finalidade de axuda, excepto
contratos de alta dirección.
Os solicitantes que o desexen teñen ao seu
dispor a base de datos do Igape de xestores
de internacionalización.
A solicitude de axuda virá referida ao
desenvolvemento dun proxecto de comercio
exterior que o solicitante deberá describir en
detalle no formulario de solicitude da axuda.
Se o solicitante ten previsto desenvolver
máis dun proxecto, pode solicitar ata un
máximo de dous xestores.

Prazo de presentación de solicitudes: do
09/10/2019 ao 11/11/2019
Procedemento IG502A. DOG do 8 de
outubro de 2019.

❖ REMATE DO PRAZO PARA SOLICITAR AS
AXUDAS PARA A CONTRATACIÓN DE
XESTORES DE INTERNACIONALIZACIÓN
( IG638A)

Para determinar o custo subvencionable
tómase como referencia o salario medio
mensual bruto para a tipoloxía de contratos
temporais no ano 2017, publicado polo INE,
que ascende a 1.602,08 euros. Partindo
deste dato, será custo subvencionable o
salario mensual neto correspondente ao
período de contratación, sobre o que se
aplicará a porcentaxe de subvención
prevista.

Obxecto
As axudas reguladas por estas bases teñen
por obxecto teñen como obxectivo facilitar a
adquisición de competencias profesionais en
materia de internacionalización e a
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Persoas beneficiarias
Poderán ser beneficiarias desta subvención,
entre outras, as persoas traballadoras
autónomas que teñan o seu domicilio social
na Comunidade Autónoma de Galicia, que
cumpran coa definición de peme segundo o
anexo I do Regulamento nº 651/2014, da
Comisión, incluídas as pemes con obxecto
social destinado á prestación de servizos
técnicos, comerciais ou loxísticos, e que
teñan como proxecto iniciar ou consolidar o
seu proceso de internacionalización.
As persoas autónomas solicitantes terán que
dispor do informe de alta en programas
avanzados do Igape de apoio á
internacionalización realizado a través de
programas do Igape a partir de 2013. De non
dispor do citado informe de alta, debe
solicitalo a través da oficina virtual do Igape
(procedemento IG192) dentro do prazo de
presentación de solicitudes.
Remate prazo de presentación de
solicitudes venres 29 de novembro de 2019.

Para mais información, visita a nosa web:
http://www.apegalicia.es/
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APE GALICIA
Tfno.: 986 89 16 57
Móvil: 697 195 540
E-mail:
info@apegalicia.es
Dirección: Gajos de
Mendoza Nº2, Bajo 2 36001 Pontevedra
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