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BOLETÍN XULLO 2022 

 

APE GALICIA - NOVAS 

✓ UNHA TRINTENA DE PERSOAS ASISTIU Á XORNADA SOBRE “SERVIZOS DE 

INFORMACIÓN E ASISTENCIA. ADMINISTRACIÓNS DIXITAIS INTEGRAIS”, 

ORGANIZADA POLA AXENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, APE 

GALICIA E O COLEXIO DE ECONOMISTAS DE PONTEVEDRA 

 

✓ A SECRETARIA XERAL DE APE GALICIA, SONIA ACUÑA PAZOS, E O 

VICEPRESIDENTE POR OURENSE, DAVID MARTÍNEZ ALONSO, ASISTIRON EN 

VERÍN Á INAUGURACIÓN DO PRIMEIRO POLO DE EMPRENDEMENTO E APOIO AO 

EMPREGO 

 

✓ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN CALDAS, XUNTO Á SECRETARIA, 

MARISÉ BÉRTOLA, E ALEJANDRA CORTIZO, EMPRENDEDORA NO SECTOR DAS 

ANTIGÜIDADES, PARTICIPARON NO PROGRAMA DA TELEVISIÓN DE GALICIA A 

REVISTA 

 

✓ A DIRECTIVA DE APE GALICIA ASISTE AO VIII ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

EMPRESARIOS GALEGOS NO MUNDO ORGANIZADO POR AEGAMA 

 

✓ O VICEPRESIDENTE DE APE GALICIA POR OURENSE, DAVID MARTÍNEZ ALONSO, 

PARTICIPA XUNTO AO AVOGADO TRIBUTARISTA JAIME ANEIROS NO 

PROGRAMA DA TVG “A REVISTA” 

 

✓ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN CALDAS MARTÍNEZ, E A 

SECRETARIA XERAL, SONIA ACUÑA PAZOS, ASISTEN Á INAUGURACIÓN DO 

SEGUNDO POLO DE EMPRENDEMENTO E APOIO AO EMPREGO 

 

 

 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS EN 

EQUIPAMENTOS POSCOVID DOS ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO DA 

CONTRATACIÓN DE MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO 

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MULLER 22 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS SUBVENCIÓNS PARA A 

TRANSFORMACIÓN DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DA INDUSTRIA 

FORESTAL GALEGA E DO CONTRACT 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA O PROGRAMA EMEGA PARA O FOMENTO DO 

EMPRENDEMENTO FEMININO 

 

✓ O GOBERNO APROBA UNHA LIÑA DIRECTA DE AXUDAS A PERSOAS FÍSICAS DE 

BAIXO NIVEL DE INGRESOS E PATRIMONIO QUE SEXAN ASALARIADOS, 

AUTÓNOMOS OU DESEMPREGADOS 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA VÉN DE PUBLICAR AS SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO 

EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN 

 

✓ O MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE SOCIAL E MIGRACIÓNS XA TEN LISTO 

O ANTEPROXECTO DO REAL DECRETO-LEI POLO QUE SE ESTABLECE UN NOVO 

SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA 

PROPIA OU AUTÓNOMAS 

 

✓ O GOBERNO DA LUZ VERDE AO NOVO SISTEMA DE COTIZACIÓN DE PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS AXUDAS DO PLAN CORRESPONSABLES 

 

 

APE GALICIA - FORMACIÓN 

✓ APE GALICIA ABRE O PRAZO DE INSCRIPCIÓN PARA CATRO CURSOS GRATUÍTOS 

DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 

✓ EN COLABORACIÓN CON MAUDE STUDIO, APE GALICIA TEN EN MARCHA CURSOS 

GRATUÍTOS ONLINE DO SECTOR DA HOSTELERÍA, TURISMO, TRANSPORTE E TIC 
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❖ UNHA TRINTENA DE PERSOAS ASISTIU Á 

XORNADA SOBRE “SERVIZOS DE 

INFORMACIÓN E ASISTENCIA. 

ADMINISTRACIÓNS DIXITAIS INTEGRAIS”, 

ORGANIZADA POLA AXENCIA ESTATAL DE 

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, APE GALICIA 

E O COLEXIO DE ECONOMISTAS DE 

PONTEVEDRA 

 

 
 

Unha trintena de persoas asistiu á xornada 

formativa “Servizos de información e asistencia. 

Administracións Dixitais Integrais”, organizada 

pola Axencia Estatal de Administración 

Tributaria xunto con APE Galicia e o Colexio de 

Economistas de Pontevedra. Na presentación, 

que tivo lugar no salón de actos da delegación de 

Pontevedra, participaron José Ramon Caldas 

Martínez, presidente de APE Galicia, Diego 

Moledo Estévez, membro do Colexio de 

Economistas de Pontevedra, Imelda Capote 

Martín, delegada especial da AEAT de Galicia, e 

Pablo Meijide Doval, administrador da ADI de 

Vigo. 

Máis polo miúdo, o obxecto da acción, que tivo 

como relatores a Pablo Meijide Doval e Imelda 

Capote Martín, foi dar a coñecer a existencia e o 

funcionamento das ferramentas de asistencia 

virtual e particularmente as Administracións 

Dixitais Integrais (ADIs) e o servizo de 

información que prestan, así como o servizo 

PRE303. Neste eido, Meijide Doval explicou que 

as ADI son un servizo virtual que presta 

información cualificada e personalizada aos 

cidadáns do territorio español, así como 

asistencia integral nos diferentes 

procedementos. “Nacen como unha forma de 

cambiar pouco a pouco do presencial ao virtual, 

que permite que calquera persoa poida 

contactar coa oficina sen necesidade de cita 

previa ou de acudir á mesma”, explicou o 

administrador da ADI de Vigo. “Este proceso 

acelerouse a raíz da pandemia”, engadiu. 

 

“As ADI é o máis parecido á entrada da 

administración no metaverso”, sinalou Meijide 

Doval. Ademais, trátase dun servizo multicanle 

ao que podemos acceder a través de diferentes 

ferramentas como son, por exemplo, os 

asistentes virtuais, a través de email, chats, 

teléfono ou informa+. Respecto aos asistentes 

virtuais, Pablo Meijide destacou que ao redor de 

200.000 contribuíntes ao mes son atendidos a 

través deste sistema. En canto ás ADI, “en marzo 

atendemos a 18.000 contribuíntes e en maio xa 

a 26.000, unha cifra que sube cada vez máis”, 

salientou o administrador da ADI. 

En liñas xerais, o programa da xornada estivo 

centrado na análise das Administracións Dixitais 

das Administracións Dixitais Integrais coa 

resolución de dúbidas xerais e a posta en escena 

de exemplos prácticos sobre servizos 

especialmente relevantes para PEMES e persoas 

autónomas. Ademais, Meijide Doval e Capote 

 

APE GALICIA - NOVAS 
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Martín tamén explicaron as novidades e futuros 

escenarios do servizo PRE303, que se trata do 

novo sistema para presentar o modelo 303 

dende hai máis dun ano. 

 

 

 

 

❖ A SECRETARIA XERAL DE APE GALICIA, SONIA 

ACUÑA PAZOS, E O VICEPRESIDENTE POR 

OURENSE, DAVID MARTÍNEZ ALONSO, 

ASISTIRON EN VERÍN Á INAUGURACIÓN DO 

PRIMEIRO POLO DE EMPRENDEMENTO E 

APOIO AO EMPREGO 

 

 

 

A secretaria xeral de APE Galicia, Sonia Acuña 

Pazos, e o vicepresidente por Ourense, David 

Martínez Alonso, asistiron en Verín á 

inauguración do primeiro Polo de 

Emprendemento e Apoio ao Emprego. 

Trátase do primeiro dos 12 polos de 

emprendemento que a Xunta de Galicia creará 

no rural para impulsar proxectos de proximidade 

e formar ás persoas en capacidades 

emprendedoras, a través dun dos proxectos da 

Consellería de Emprego e Igualdade que forma 

parte da candidatura galega aos fondos 

europeos Next Generation.  

 

Ao acto asistiron a conselleira de Promoción do 

Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana 

Somoza, e a secretaria xeral de Apoio ao 

Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, 

Covadonga Toca Carús. O presidente da Xunta 

de Galicia, Alfonso Rueda, non puido asistir 

debido situación dos incendios en Galicia. 
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❖ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN 

CALDAS, E A SECRETARIA, MARISÉ BÉRTOLA, 

FORON AO PROGRAMA DA TVG A REVISTA 

 

 

 
O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

xunto á secretaria da asociación e 

emprendedora textil, Marisé Bértola, e 

Alejandra Cortizo, emprendedora no sector das 

antigüidades, participaron no programa da 

Televisión de Galicia A Revista para falar de 

emprendemento en xeral, da aposta por 

iniciativas propias e das principais claes para 

levar adiante unha idea orixinal e innovadora.  

 

 

 

❖ A DIRECTIVA DE APE GALICIA ASISTE AO VIII 

ENCONTRO INTERNACIONAL DE 

EMPRESARIOS GALEGOS NO MUNDO 

ORGANIZADO POR AEGAMA 

 

 

 
A directiva de APE Galicia, co seu presidente, 

José Ramón Caldas Martínez, o vicepresidente 

por Ourense, David Martínez Alonso, a 

secretaria, Marisé Bértola Torres, e o vocal, 

Pablo Fernández López, asistiu na illa da Toxa ao 

VIII Encontro Internacional de Empresarios 

Galegos no Mundo organizado por AEGAMA, no 

que tamén participou o presidente da Xunta de 

Galicia, Alfonso Rueda Valenzuela. 

No acto entregouse o premio ao empresario 

galego en América a Lino de Prado e o premio ao 

empresario galego en Galicia a Roberto Tojeiro.  

 

 

❖ O VICEPRESIDENTE DE APE GALICIA POR 

OURENSE, DAVID MARTÍNEZ ALONSO, 

PARTICIPA XUNTO AO AVOGADO JAIME 

ANEIROS NO PROGRAMA DE TELEVISIÓN “A 

REVISTA” 

 

 

 
O vicepresidente de APE Galicia por Ourense, 

David Martínez Alonso, participou xunto ao 

avogado tributarista Jaime Aneiros no programa 

da Televisión de Galicia “A Revista” para falar e 
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debatir sobre o novo sistema de cotización de 

autónomos e, tamén, para explicar os pros e 

contras que leva consigo.  

 

 

 

❖ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN 

CALDAS, E A SECRETARIA XERAL, SONIA 

ACUÑA PAZOS, ASISTEN Á INAUGURACIÓN 

DO SEGUNDO POLO DE EMPRENDEMENTO E 

APOIO AO EMPREGO 

 

 

 
O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

e a secretaria xeral, Sonia Acuña Pazos, asistiron 

en Silleda á inauguración do segundo Polo de 

Emprendemento e Apoio ao Emprego. 

Durante o acto presentáronse os proxectos 

emprendedores de Praedium, Hidromel Fenrir 

Galicia e Vancubic. 

 

Trátase do segundo dos 12 polos de 

emprendemento que a Xunta de Galicia creará 

no rural para impulsar proxectos de proximidade 

e formar ás persoas en capacidades 

emprendedoras, a través dun dos proxectos da 

Consellería de Emprego e Igualdade que forma 

parte da candidatura galega aos fondos 

europeos Next Generation. O primeiro 

inaugurouse recentemente en Verín.  

 

Ao evento asistiron a conselleira de Promoción 

do Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana 

Somoza, a secretaria xeral de Apoio ao Emprego, 

Traballo Autónomo e Economía Social, 

Covadonga Toca Carús, e a directora xeral de 

Emprendemento, Margarita Ardao. 
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❖ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS 

SUBVENCIÓNS PARA INVESTIMENTOS EN 

EQUIPAMENTOS POSCOVID DOS 

ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión, en 

réxime de concorrencia non competitiva, de 

subvencións para investimentos en 

equipamentos poscovid dos establecementos 

hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do 

eixe REACT-UE do programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020, como parte da resposta da 

Unión Europea á pandemia da COVID-19, e 

anuncia a súa convocatoria para o ano 2022 

(código de procedemento TU503E). 

A situación xerada pola evolución da COVID-19 

obrigou as autoridades públicas a xestionar a 

crise sanitaria e estableceu medidas para 

protexer a saúde e a seguridade, e estas medidas 

comportaron a maior crise económica coñecida. 

O sector da hostalaría foi un dos máis afectados 

polas limitacións de mobilidade. Ante esta 

situación, a Xunta de Galicia quere impulsar un 

plan de axudas para incentivar a mellora dos 

establecementos hostaleiros co fin de consolidar 

unha oferta turística de calidade, como un 

referente da imaxe de Galicia a nivel global e cun 

gran valor estratéxico na economía galega. 

Con estas subvencións prestarase apoio a un 

colectivo fundamental no conxunto das 

empresas do sector turístico e promoverase o 

seu desenvolvemento tecnolóxico e o proceso 

de transformación dixital do sector. Neste eido, 

as axudas reguladas por estas bases teñen por 

obxecto contribuír á modernización e á mellora 

da competitividade dos establecementos 

hostaleiros inscritos no Rexistro de Empresas e 

Actividades Turísticas da Xunta de Galicia (REAT) 

mediante a realización de investimentos en 

equipamentos poscovid. 

A quen van dirixidas? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

microempresas, pequenas e medianas empresas 

segundo a definición establecida pola Comisión 

Europea no anexo I do Regulamento (UE) 

651/2014 (inclúe aos autónomos que cumpran a 

condición de pequena empresa), do sector da 

hostalaría que teñan o seu domicilio social ou un 

centro de traballo en Galicia. 

Conceptos subvencionables 

• Sistemas domóticos, control de distancias, 

optimización de procesos, portas e 

consignas automáticas, controis de acceso, 

renovación de aire, sistemas de 

climatización e softwares de control 

asociados. 

• Sistemas de check-in automáticos. 

• Carteleira, rotulación, sinalización e 

actuacións vinculadas con ela. 

• Equipamento, directo ou indirecto, que 

poida servir de apoio ou difusión no control 

da pandemia (medidores de CO2, 

ionizadores, dispensadores, etc.). 

• Reformas orientadas á creación de espazos 

que suxiran maior amplitude (cores claras, 

incorporación de espellos, etc.). 

• Envoltorios e material dun só uso. O total de 

gastos destinados a este concepto non 

poderá superar o 10 % dos gastos totais 

subvencionables. 

• Procesos de desinfección e desinfección 

recorrente realizados por empresas 

externas con motivo da COVID, que non 

teñan a consideración de gastos de limpeza 

ordinaria. 

• Novo equipamento de hixienizado e lavado. 

• Novo equipamento para novos produtos, 

presentacións ou métodos de conservación. 

• Equipamento multiservizo. 

Contía das axudas 

O importe máximo da subvención será dunha 

porcentaxe do gasto subvencionable co límite 

que a continuación se expresan de acordo co 

investimento realizado: 

O importe máximo de subvención será do 90 % 

do investimento, cun máximo de 50.000 euros 

por beneficiario. 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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Período de execución das accións 

Son actuacións subvencionables aquelas 

desenvolvidas entre o 1 de xaneiro e o 31 de 

outubro de 2022. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario Oficial de Galicia. 

 
 
❖ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO FOMENTO 

DA CONTRATACIÓN DE MULLERES VÍTIMAS 

DE VIOLENCIA DE XÉNERO 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das subvencións 

destinadas ao fomento da contratación por 

parte de entidades sen ánimo de lucro de 

mulleres que sofren violencia de xénero, 

financiadas con fondos REACT-UE no marco do 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como 

parte da resposta da UE á pandemia da COVID-

19, e se convocan para o ano 2022 (código de 

procedemento SI461B). 

A situación xerada pola crise sanitaria derivada 

da COVID-19 aumentou a situación de especial 

vulnerabilidade para as mulleres vítimas de 

violencia de xénero, o estado de perigo que 

viven agravouse, o illamento social e a falta de 

redes de apoio familiares ou sociais dificulta 

máis as súas posibilidades de acceder a servizos 

e recursos de apoio, emerxendo situacións de 

absoluta desprotección. 

Considerando que a independencia económica é 

clave para garantir que as mulleres en situación 

de violencia de xénero consigan maior 

estabilidade persoal, social e laboral, a presente 

resolución supón un paso máis na mellora da súa 

inserción laboral, articulando axudas 

económicas ás entidades sen ánimo de lucro 

para fomentar a contratación de mulleres que 

sofren violencia de xénero e que non poden 

acadar un posto de traballo no mercado laboral 

ordinario. Por medio desta convocatoria as 

entidades terán a posibilidade de obter axudas 

para a contratación por conta allea de mulleres 

que sofren violencia de xénero. 

Neste eido, o obxectivo destas subvencións é 

contribuír a que as mulleres acaden unha maior 

autonomía a través da promoción da súa 

independencia económica e do seu 

empoderamento, e reforzando, ao mesmo 

tempo, as posibilidades dunha posterior 

inserción laboral estable, co obxectivo 

fundamental de lograr a súa plena integración na 

vida económica e social. 

A quen van dirixidas? 

Poderán ser entidades beneficiarias da 

subvención prevista nesta resolución as 

entidades e cooperativas sen ánimo de lucro. 

Doutra banda, as persoas destinatarias finais das 

axudas serán as mulleres vítimas de violencia de 

xénero, incluídas as mulleres que padeceron 

violencia vicaria, e as mulleres vítimas de trata 

con fins de explotación sexual, inscritas como 

demandantes de emprego ou como mellora de 

emprego no Servizo Público de Emprego de 

Galicia. 

Contía das axudas 

A contía da subvención que se concederá ás 

entidades sen ánimo de lucro beneficiarias será, 

por cada muller contratada a tempo completo, a 

resultante de aplicar o método de custos 

simplificados que consiste nun baremo estándar 

de custo unitario segundo o grupo de cotización 

en que se atopen as traballadoras en cuestión. 

Este baremo representa o custo salarial total 

obxecto de subvención, calculado como un 

múltiplo do IPREM máis a cotización empresarial 

á Seguridade Social.  

O importe da subvención por cada contratación 

reducirase proporcionalmente en función da 

xornada realizada, cando os contratos se 

concerten a tempo parcial. 
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Ademais, o número máximo de contratacións 

que se vai subvencionar por cada entidade 

solicitante establécese en 2 contratacións. 

Requisitos da contratación 

• Que sexan executadas polas entidades 

beneficiarias en réxime de administración 

directa. 

• Que a duración dos contratos sexa, como 

mínimo, de 4 meses. 

• Que a contratación sexa para xornada de 

traballo a tempo completo ou a tempo 

parcial non inferior ao 50 %. 

• Que a entidade beneficiaria dispoña de 

asignación orzamentaria suficiente para 

facerse cargo dos gastos non 

subvencionables ao abeiro desta resolución, 

se for o caso. 

• Que, na súa execución ou prestación, se 

favoreza a formación e a práctica 

profesional das mulleres contratadas. 

• Que, a súa execución ou prestación, se 

realice nun centro de traballo situado na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

• Con independencia da duración do contrato, 

de ser o caso, do contrato para a 

substitución da traballadora que causase 

baixa, o período subvencionable non poderá 

exceder de doce meses nin poderá 

prolongarse máis alá do 30 de setembro de 

2023. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS 

SUBVENCIÓNS DESTINADAS AO 

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MULLER 

22 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión de 

subvencións públicas, destinadas ao 

financiamento do Programa Muller 22, no marco 

do Plan de recuperación, transformación e 

resiliencia, financiado pola Unión Europea, 

NextGenerationEU, e se convoca para o ano 

2022 (código de procedemento TR770A). 

Os datos de incorporación das mulleres ao 

mundo laboral en España e en Galicia seguen 

estando por detrás da media europea, por 

causas socialdemográficas estruturais que 

dificultan o seu acceso a este mercado ou as 

afastan do tecido produtivo. Ademais os 

contextos de crise económica como a xerada 

pola recente pandemia de COVID-19, poñen en 

risco a estabilidade e a calidade no emprego 

tanto de homes como de mulleres, sendo estas 

as máis prexudicadas, dados os obstáculos que 

xa de por si enfrontan, e sendo tamén as que 

maiores taxas de expulsión presentan, 

converténdose nun dos colectivos máis 

afectados, polo que se fai preciso articular 

medidas específicas que melloren o seu acceso 

ao mercado. 
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Así, estas axudas incentivan a contratación de 

mulleres desempregadas que presentan 

desvantaxes e dificultades particulares para 

acceder ou permanecer no mercado de traballo. 

Os incentivos serán de aplicación ás 

contratacións indefinidas iniciais a tempo 

completo que se celebren desde o 1 de xaneiro 

de 2022 e ata o 30 de setembro de 2022 con 

mulleres desempregadas 

 A quen vai dirixido? 

Poderán ser entidades beneficiarias das 

subvencións as persoas empregadoras e as 

empresas, calquera sexa a forma xurídica que 

adopten, incluídas as persoas autónomas, as 

cooperativas e as sociedades laborais, que 

contraten por conta allea mulleres 

desempregadas, inscritas como demandantes 

de emprego, para prestaren servizos en centros 

de traballo radicados na Comunidade Autónoma 

de Galicia. Tamén poderán ser beneficiarios dos 

incentivos os centros especiais de emprego e as 

empresas de inserción laboral, excepto para 

facer contratos con persoas con discapacidade e 

contratos con persoas en situación ou risco de 

exclusión social respectivamente. 

Contía das axudas 

As contratacións indefinidas iniciais 

incentivaranse cunha axuda de 6.000 euros por 

cada muller desempregada contratada. 

No caso de contratacións indefinidas iniciais na 

modalidade de fixos-descontinuos dun mínimo 

de 9 meses de duración, a contía do incentivo 

será proporcional ao tempo de traballo. 

Requisitos da contratación 

A contratación realizada coa muller 

desempregada pola que se solicita a subvención 

deberá ser indefinida inicial, incluída a 

modalidade de fixos-descontinuos dun mínimo 

de 9 meses de duración, e cunha xornada a 

tempo completo. Ademais, as contratacións 

polas que se solicita subvención deberán estar 

comunicadas, a través da aplicación Contrat@ á 

oficina pública de emprego que corresponda, no 

momento da solicitude. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación comezará ao día seguinte ao da 

publicación desta orde e rematará o 30 de 

setembro de 2022. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

SUBVENCIÓNS PARA A TRANSFORMACIÓN 

DAS PEQUENAS E MEDIANAS EMPRESAS DA 

INDUSTRIA FORESTAL GALEGA E DO 

CONTRACT 

 
A Xunta publicou no Diario Oficial de Galicia as 

bases reguladoras e a convocatoria para o ano 

2022, en réxime de concorrencia competitiva, 

das axudas á valorización e á segunda 

transformación das pequenas e medianas 

empresas da industria forestal galega e do 

contract (código de procedemento IN500B). 

Con esta acción, dende a Axencia Galega da 

Industria Forestal, buscan revalorizar a 

competitividade e a innovación das empresas 

forestais con especial incidencia na segunda e 

seguintes fases de transformación. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias as pequenas e 

medianas empresas, incluídas as persoas 

autónomas, da industria forestal e do contract 

radicadas en Galicia que utilicen a madeira e os 

seus derivados, a resina, a cortiza ou outros 

produtos de orixe forestal, exceptuando os 

produtos alimentarios, como materia prima para 

a elaboración dos seus produtos. 

Proxectos subvencionables 

Serán subvencionables os proxectos de 

investimento realizados polas persoas 

beneficiarias nos seus procesos de produción 

vinculados á transformación da madeira e os 
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seus derivados, resina, cortiza, así como doutros 

produtos de orixe forestal, exceptuando os 

alimentarios, e que teñan como obxectivo 

aumentar a súa produtividade ou a implantación 

de técnicas que permitan obter novos produtos 

ou produtos valorizados ou procesos que 

favorezan a minoración do impacto ambiental. 

As empresas solicitantes poderán presentar 

como máximo un proxecto. 

Investimentos subvencionables 

Compra de maquinaria nova vinculada aos 

procesos de transformación de produtos de 

orixe forestal non alimentarios, así como para os 

procesos de secado e doutros tratamentos e 

acabamentos da madeira. 

Obras e instalacións necesarias para a correcta 

instalación e funcionamento dos investimentos 

obxecto de subvención. 

Outros bens de equipamento novos que formen 

parte do activo da empresa e interveñan no 

proceso produtivo obxecto do proxecto. 

Implantación e certificación da cadea de 

custodia de produtos forestais, de normativas de 

calidade e de xestión ambiental, e implantación 

de plans de mellora da xestión empresarial. 

Servizos, bens, equipamentos, tecnoloxías e 

obras de acondicionamento necesarios para a 

obtención de certificados ou selos de calidade e 

ambientais, marcas de garantía rexistradas, 

marcas colectivas rexistradas ou implantación da 

marcación CE de produtos de orixe forestal e 

condicionados á súa obtención dentro do prazo 

de xustificación da axuda. 

Ensaios de caracterización de produto realizados 

conforme a normativa oficial por un laboratorio 

acreditado para a realización do ensaio. 

Contía das axudas 

Os investimentos subvencionaranse cunha 

axuda do 50 % dos gastos elixibles e a contía 

máxima por solicitante limitarase a 200.000 

euros. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación da resolución no 

Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA LANZA O PROGRAMA 

EMEGA PARA O FOMENTO DO 

EMPRENDEMENTO FEMININO 

 
A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas do 

programa Emega para o fomento do 

emprendemento feminino en Galicia, 

financiadas con fondos REACT-UE no marco do 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020 como 

parte da resposta da Unión Europea á pandemia 

da COVID-19, e procede a súa convocatoria para 

o ano 2022 (código de procedemento SI429A). 

Apoiar o empoderamento económico e social 

das mulleres fomentando o emprendemento 

feminino é unha das liñas básicas de actuación 

da Xunta de Galicia no marco da igualdade de 

oportunidades; a importancia desta actuación e 

a súa necesidade recóllense de xeito expreso na 

normativa autonómica, tanto de igualdade 

como de emprendemento. A igualdade de 

oportunidades entre mulleres e homes segue a 

ser un valor fundamental, así como o apoio ás 

iniciativas empresariais xeradoras de emprego. 

Neste contexto, o programa Emega consolídase 

como medida específica para o fomento do 

emprendemento feminino; comprende un 

conxunto de axudas dirixidas a apoiar a posta en 

marcha (liñas Emprende e ITEF), a mellora e a 

reactivación (liña Activa) de iniciativas 

empresariais constituídas por mulleres, 

incentivando a creación de emprego por conta 

propia e por conta allea para mulleres; xunto con 

medidas complementarias para favorecer a 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral 

(axuda complementaria Concilia), así como o 
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acceso a servizos específicos de información, 

asesoramento e orientación empresarial co 

obxecto de facilitar a implantación e 

consolidación dos seus proxectos empresariais. 

Liñas de axuda 

O programa Emega comprende as seguintes 

liñas de axuda: 

1. Liña Emprende: liña de axudas 

económicas mediante incentivos para promover 

a posta en marcha de novas iniciativas 

empresariais e a creación de emprego feminino 

estable por conta propia e allea. 

2. Liña Activa: liña de axudas económicas 

mediante incentivos para favorecer a 

reactivación, a consolidación de empresas 

constituídas por mulleres, ou a implantación de 

medidas innovadoras para a mellora da 

competitividade, a través de medidas de 

renovación, implantación, ampliación ou cambio 

de localización da actividade dirixidas a paliar 

unha situación económica adversa, e que 

resulten necesarias para o mantemento do 

emprego por conta propia e por conta allea. 

3. Liña ITEF: liña de axudas económicas 

mediante incentivos para impulsar a 

implantación de iniciativas empresariais de 

carácter innovador, con contido científico ou 

con base tecnolóxica, promovidas por mulleres e 

que supoñan a creación de emprego feminino 

estable por conta propia e allea. 

4. Liña Concilia: axuda complementaria das 

liñas Emprende, Activa e ITEF para promover a 

conciliación da vida persoal, familiar e laboral, 

nas súas dúas modalidades: Concilia-promotoras 

e Concilia-persoas traballadoras por conta allea. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias as empresas privadas 

(coa categoría de microempresa ou pequena 

empresa) formadas por mulleres que inicien a 

súa actividade económica ou formalicen o seu 

plan Activa no período comprendido entre o 1 

de agosto de 2021 e a data da fin do prazo de 

presentación de solicitudes ao abeiro desta 

convocatoria. Cando se trate de empresarias 

individuais, a solicitude deberá ser presentada 

pola traballadora autónoma. Doutra banda, 

cando a actividade empresarial sexa realizada 

por unha sociedade civil, comunidade de bens, 

sociedade mercantil, cooperativa ou sociedade 

laboral, a solicitude de subvención deberá ser 

presentada por esta, e non serán válidas nin 

admisibles as solicitudes presentadas polas 

socias ou comuneiras a título persoal. 

Ademais, lembrar que os requisitos e condicións 

comúns e específicos de cada liña deberán 

cumprirse na data de finalización do prazo de 

presentación de solicitudes e manterse durante 

o período mínimo de permanencia da actividade 

e do mantemento dos postos de traballo 

(dezaoito meses).  

Contía dos incentivos por cada liña 

1. Liña Emprende: A contía dos incentivos 

da liña Emprende determínase en atención ao 

número de postos de traballo creados con 

carácter estable para mulleres, por conta propia 

ou por conta allea, de acordo coa seguinte 

escala: 

a. Incentivo de 10.000 euros ás empresas 

que creen o posto de traballo da promotora 

b. Incentivo de 16.000 euros ás empresas 

que creen dous postos de traballo para mulleres, 

por conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

c. Incentivo de 20.000 euros ás empresas 

que creen tres postos de traballo para mulleres, 

por conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

d. Incentivo de 22.000 euros ás empresas 

que creen catro ou máis postos de traballo para 

mulleres, por conta propia ou por conta allea 

con contrato indefinido, incluíndo o da 

promotora ou promotoras. 

2. Liña Activa: A contía dos incentivos da 

liña Activa determínase en atención ao número 
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de postos de traballo existentes na empresa, 

ocupados por mulleres, como consecuencia do 

mantemento ou do incremento do emprego 

preexistente, por conta propia ou por conta 

allea, de acordo coa seguinte escala: 

a. Incentivo de 8.000 euros ás empresas 

que manteñan o posto de traballo da 

promotora. 

b. Incentivo de 12.000 euros ás empresas 

con dous postos de traballo para mulleres, por 

conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

c. Incentivo de 14.000 euros ás empresas 

con tres postos de traballo para mulleres, por 

conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

d. Incentivo de 17.000 euros ás empresas 

con catro ou máis postos de traballo para 

mulleres, por conta propia ou por conta allea 

con contrato indefinido, incluíndo o da 

promotora ou promotoras. 

3. Liña ITEF: A contía dos incentivos da liña 

ITEF determínase en atención ao número de 

postos de traballo creados con carácter estable 

para mulleres, por conta propia ou por conta 

allea con contrato indefinido, de acordo coa 

seguinte escala: 

a. Incentivo de 18.000 euros ás empresas 

que creen o posto de traballo da promotora. 

b. Incentivo de 27.000 euros ás empresas 

que creen dous postos de traballo para mulleres, 

por conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

c. Incentivo de 32.000 euros ás empresas 

que creen tres postos de traballo para mulleres, 

por conta propia ou por conta allea con contrato 

indefinido, incluíndo o da promotora ou 

promotoras. 

d. Incentivo de 42.000 euros ás empresas 

que creen catro ou máis postos de traballo para 

mulleres, por conta propia ou por conta allea 

con contrato indefinido, incluíndo o da 

promotora ou promotoras. 

4. Liña Concilia: Os incentivos previstos 

para esta axuda só poderán concederse a 

aquelas empresas que os soliciten 

expresamente e que resulten beneficiarias de 

subvención por calquera das liñas Emprende, 

Activa ou ITEF previstas nesta convocatoria. 

a. A modalidade Concilia-promotoras 

consiste nun incentivo de 3.000 euros por 

empresa, sempre que forme parte dela algunha 

promotora con filla/s ou fillo/s que na data de 

finalización do prazo de xustificación da axuda 

sexan menores de tres anos. 

b. A modalidade Concilia-persoas 

traballadoras por conta allea consiste nun 

incentivo, por importe máximo de 5.000 euros 

por empresa. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación da resolución no 

Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ O GOBERNO APROBA UNHA LIÑA DIRECTA 

DE AXUDAS A PERSOAS FÍSICAS DE BAIXO 

NIVEL DE INGRESOS E PATRIMONIO QUE 

SEXAN ASALARIADOS, AUTÓNOMOS OU 

DESEMPREGADOS 

 
O goberno publicou o Real Decreto-lei 11/2022, 

do 25 de xuño, polo que se adoptan e se 

prorrogan determinadas medidas para 

responder ás consecuencias económicas e 

sociais da guerra en Ucraína para facer fronte a 

situacións de vunerabilidade social e económica, 

e para a recuperación económica e social da illa 

da Palma. 
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Dentro deste decreto-lei apróbase unha liña 

directa de axudas a persoas físicas de baixo nivel 

de ingresos e patrimonio que sexan asalariados, 

autónomos ou desempregados.  

En concreto, trátase dunha axuda, en pago 

único, de 200 euros de contía, que ten como 

obxectivo paliar o efecto prexudicial nos prezos 

ocasionado pola crise enerxética derivada da 

invasión en Ucraína en situacións de 

vulnerabilidade económica, non cubertas por 

outras prestacións de carácter social, como é o 

caso das pensións contributivas, do ingreso 

mínimo vital, ou das pensións de xubilación e 

invalidez non contributivas. 

O importe total das axudas estímase en 540 

millóns de euros. 

Quen pode solicitar esta axuda? 

• Persoas físicas que na entrada en vigor 

do real decreto-lei (27 de xuño) realicen unha 

actividade por conta propia ou allea pola cal 

estean dados de alta no réxime correspondente 

á Seguridade Social ou mutualidade, ou sexan 

desempregados inscritos na oficina de emprego 

(sexan beneficiarios ou non da prestación ou 

subsidio por desemprego), sempre que en 2021 

percibiran ingresos inferiores a 14.000 euros 

anuais, e tiveran un patrimonio inferior a 

43.196,4 euros anuais.  

O cómputo de ingresos e patrimonio 

efectuarase de maneira conxunta, considerando 

todas as persoas que residan co beneficiario nun 

mesmo domicilio a data de 1 de xaneiro de 2022 

e estean unidos entre si por un matrimonio ou 

análoga relación de afectividade á conxugal con 

polo menos dous anos de antelación ou por 

parentesco, ata o terceiro grado, incluído os 

afíns, con calquera dos anteriores, así como 

outras persoas coas que calquera dos anteriores 

conviva en virtude de garda con fins de adopción 

ou acollida familiar permanente.  

*NON terán dereito á axuda aquelas persoas 

que, na data de entrada en vigor do decreto-lei 

(27 de xuño) perciban o ingreso mínimo vital, ou 

pensións aboadas polo Réxime Xeral e os 

Réximes especiais da Seguridade Social ou polo 

Réxime de Clases Pasivas do Estado, así como 

aquelas persoas que perciban prestacións 

análogas ás anteriores recoñecidas aos 

profesionais non integrados no Réxime Especial 

da Seguridade Social dos Traballadores por 

Conta Propia ou Autónomos polas mutualidades 

de previsión social mencionado, sempre que se 

trate de prestacións por situacións idénticas ás 

previstas para a correspondente pensión da 

Seguridade Social. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes presentaranse na Sede Electrónica 

da Axencia Estatal da Administración Tributaria, 

cubrindo o formulario electrónico que a tal 

efecto se poña a disposición pola mesma ata o 

30 de setembro de 2022, e no que, 

necesariamente, deberá figurar a conta bancaria 

na que desexe que se realice o abono. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA VÉN DE PUBLICAR AS 

SUBVENCIÓNS PARA O FOMENTO DO 

EMPREGO A TRAVÉS DOS PROGRAMAS DE 

COOPERACIÓN 

 

A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas e 

subvencións que, baixo a rúbrica xeral de 

programas de cooperación institucionais, están 

destinadas ao financiamento de accións de 

fomento de emprego en colaboración coas 

entidades sen ánimo de lucro, a través da 

contratación de persoas traballadoras 

desempregadas e mulleres vítimas de violencia 

de xénero desempregadas para a realización de 

servizos de interese xeral e social, co obxecto de 

proporcionarlles a experiencia e a práctica 

profesional necesarias para facilitar a súa 

inserción laboral. 

O obxectivo fundamental destas axudas é 

facilitar a mellora da empregabilidade das 

persoas traballadoras desempregadas a través 

da adquisición de experiencia profesional nun 

sector potencialmente xerador de emprego 
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como é o dos servizos sociais, cada vez máis 

demandados pola sociedade e que precisan de 

profesionais con experiencia para cubrir as 

necesidades cada vez maiores neste ámbito. 

É preciso deseñar e aplicar políticas activas 

orientadas á atención de colectivos específicos 

con especiais dificultades de inserción. Para iso 

resulta necesario contar coa colaboración das 

entidades sen ánimo de lucro para posibilitar e 

contribuír ao desenvolvemento, 

aproveitamento e dinamización do potencial 

económico, social e cultural da nosa 

Comunidade Autónoma, á vez que favorecer a 

creación de emprego, mediante a prestación 

gratuíta de servizos de interese xeral e social. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias as entidades sen 

ánimo de lucro que estean inscritas na categoría 

de iniciativa social do Rexistro Único de 

Entidades Prestadoras de Servizos Sociais 

(RUEPSS), cuxa actividade principal estea dirixida 

a desenvolver ou fomentar accións específicas 

para a inserción das persoas con discapacidade, 

en risco de exclusión social, servizos 

comunitarios, igualdade, maiores, familia, 

infancia, menores ou mulleres. 

Requisitos dos servizos que se vaian prestar             

Os servizos que se desenvolvan mediante a 

actividade das persoas traballadoras 

desempregadas deberán ser de interese xeral e 

social. Ademais, terán que ser prestados polas 

entidades beneficiarias en réxime de 

administración directa, deberán favorecer a 

formación e a práctica profesional das persoas 

contratadas, e terán que ser prestados ou 

executados na Comunidade Autónoma. 

Pola súa banda, a duración dos contratos das 

persoas desempregadas non superará os nove 

meses desde a súa data de inicio, cando a 

xornada sexa a tempo completo. En caso de 

contratacións a tempo parcial, do 50 % ou do 75 

%, esta duración máxima poderá estenderse ata 

os doce meses. No caso da contratación de 

mulleres vítimas de violencia de xénero terán 

sempre unha duración de doce meses, que 

deberá iniciarse dentro do exercicio 2022. 

Doutra banda, as entidades beneficiarias 

deberán acreditar que as persoas contratadas 

no marco deste réxime de axudas non están 

afectas ao desenvolvemento dunha actividade 

económica e os contratos subvencionados por 

esta orde serán incompatibles co exercicio de 

funcións directivas na entidade beneficiaria. 

Contía das axudas 

A contía da subvención que percibirán as 

entidades beneficiarias será igual ao resultado 

de multiplicar o número de persoas contratadas 

polo número de meses de duración do contrato 

e polo importe do módulo que corresponda en 

función do grupo de cotización á Seguridade 

Social, conforme a seguinte escala en que se 

conteñen os importes máximos subvencionables 

ao abeiro desta convocatoria: 

-          Para o grupo de cotización 1: 2.710,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 2: 2.059,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 3: 1.935,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 4: 1.897,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 5: 1.756,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 6: 1.732,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 7: 1.637,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 8: 1.600,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 9: 1.575,00 €. 

-          Para o grupo de cotización 10: 1.550,00 €. 

Establécese un límite máximo da contía da 

subvención por entidade de 210.000,00 €. 

Límites de contratación 

Establécense como límites á contratación de 

persoas traballadoras, en función do ámbito 

territorial de actuación recollido no RUEPSS, 

agás no caso de entidades con proxectos 

singulares, os seguintes: 



 

17 
BOLETÍN APE GALICIA *  XULLO 2022 

·         Entidades con proxectos singulares: 

máximo 9 

·         Entidades de ámbito autonómico con 3 ou 

máis centros de traballo localizados en 2 ou más 

provincias da Comunidade Autónoma de Galicia: 

máximo 6 

·         Entidades de ámbito autonómico que non 

cumpran os criterios da liña anterior: máximo 4. 

·         Entidades de ámbito provincial con 3 ou 

máis centros de traballo: máximo 4. 

·         Entidades de ámbito provincial que non 

cumpran os criterios da liña anterior: máximo 3. 

·         Entidades de ámbito comarcal ou municipal: 

máximo 2. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación da resolución no 

Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ O MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDADE 

SOCIAL E MIGRACIÓNS XA TEN LISTO O 

ANTEPROXECTO DO REAL DECRETO-LEI POLO 

QUE SE ESTABLECE UN NOVO SISTEMA DE 

COTIZACIÓN PARA AS PERSOAS 

TRABALLADORAS POR CONTA PROPIA OU 

AUTÓNOMAS 

 
O Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e 

Migracións xa ten listo o anteproxecto do Real 

Decreto-lei polo que se establece un novo 

sistema de cotización para as persoas 

traballadoras por conta propia ou autónomas, 

que se implantaría a partir do 1 de xaneiro de 

2023, e que se calcularía en función dos ingresos 

de cada un. 

En concreto, acórdase establecer un sistema de 

cotización baseado nos rendementos reais 

declarados fiscalmente que se implantará de 

forma gradual nun período máximo de 9 anos, 

con revisións periódicas cada 3 anos. Así, con 

esta medida preténdese aproximar as bases de 

cotización dos autónomos e autónomas aos seus 

ingresos reais e ademais mellorar a súa 

protección social, repercutindo na mellora das 

súas prestacións futuras. Neste eido, o novo 

sistema de cotización é necesario para reforzar 

o sistema público de pensións e garantir a 

sustentabilidade financeira. 

Máis polo miúdo, o documento contempla 15 

tramos de cotización: 3 pertencentes á táboa 

reducida e 12 incluídos na táboa xeral. Deste 

xeito, o anteproxecto establece no ano 2023 

unha cota mínima de 230 euros ao mes para 

autónomos con rendementos inferiores a 670 

euros netos, e unha máxima  de 500 euros para 

aqueles traballadores autónomos con ingresos 

netos mensuais superiores a 6.000 euros. De 

cara ao 2024, a cota mínima redúcese a 230 

euros mensuais e máxima chegará aos 530 

euros. E xa no 2025, a cota mínima segue 

baixando ata os 200 e a máxima alcanzará os 590 

euros. 

Doutra banda, o novo sistema de cotas adaptado 

tamén modifica a tarifa plana de cotización, 

ascendendo a cota reducida ata os 80 euros 

mensuais, 20 euros menos que a actual. Poderán 

beneficiarse da tarifa plana aquelas persoas que 

durante dous anos perciban unha cantidade 

menor a do salario mínimo. 

Con esta nova medida o que se busca é rebaixar 

as cotas para aquelas persoas autónomas con 

maiores dificultades e menores ingresos e, a súa 

vez, mellorar a prestación por cese de actividade 

para todos. 

A continuación desglosamos en táboas o 

importe que corresponde a cada tramo nos 

vindeiros anos. 
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❖ O GOBERNO DA LUZ VERDE AO NOVO 

SISTEMA DE COTIZACIÓN DE PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

 
Normas modificadas: 

·         Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade 

Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

8/2015, do 30 de outubro: Artigos 307, 308, 309, 

310, 313, 315, 316.3, 320, 325, 327. 

·         Regulamento xeral sobre cotización e 

liquidación doutros dereitos da Seguridade 

Social, aprobado polo Real Decreto 2064/1995, 

do 22 de decembro: Sección 4ª: Réxime Especial 

dos traballadores por conta propia ou 

autónomos (artigos 43 a 55). 

 

Cotización e Recadación: 

 

As persoas traballadoras por conta propia ou 

autónomas incluídas no RETA cotizarán en 

función dos rendementos anuais obtidos no 

exercicio das súas actividades económicas ou 

profesionais. 

Determinación da Base de Cotización Provisional 

= totalidade dos rendementos netos obtidos 

durante cada ano natural, por todas as súas 

actividades profesionais, empresariais ou 

económicas 

·         Aínda que o desempeño dalgunhas delas 

non determine a súa inclusión no sistema da 

Seguridade Social 

·         Con independencia de que as realices a 

título individual como societario, con ou sen 

personalidade xurídica. 

           Sempre e cando non deban figurar por 

elas en alta como traballadores por conta allea 

ou asimilados a estes 

*Límite inferior de rendementos tramo 1 da 

táboa xeral 

=BC mínima Grupo 7 Réxime Xeral 

 

-          Deberase cambiar a base de cotización a 

fin de axustar a súa cotización anual ás 

previsións que vaian tendo dos seus 

rendementos netos anuais. 

Excepcións: Non poden elixir unha BC mensual 

inferior á BC mínima por CC do Grupo 7 RG 

·         Autónomos colaboradores 

·         Autónomos societarios 

·         Altas de oficio e altas posteriores ao inicio 

da actividade 
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Tanto para BC provisionais como BC definitivas 

(regularización): 

-          Autónomos Colaboradores e Societarios 

BC mínima= BC continxencias comúns Grupo 7 

Réxime Xeral 

-          Altas de Oficio e altas posteriores ao inicio 

da actividade* 

BC= BC mínima tramo 1 táboa xeral 

*durante o período comprendido entre o inicio 

da actividade e o mes no que se solicite a alta, de 

formularse esta solicitude a partir do mes 

seguinte ao do inicio da actividade 

Non procede en ningún caso a regularización por 

eses períodos 

 

Determinación da cota = BC provisional x Tipos 

cotización * 

*continxencias comúns e profesionais, cese de 

actividade e FP 

 

Determinación BC e Cotas definitivas: 

Regularización 

Efectuarase en función dos rendementos anuais 

obtidos e comunicados pola correspondente 

Administración Tributaria a partir do ano 

seguinte. 

 

BC definitiva = Rendemento computable – 

Dedución Gastos Xenéricos 

 

Rendementos computables procedentes de 

todas as actividades económicas e profesionais 

exercidas 

 

Para a aplicación da porcentaxe do 3% bastará 

con ter figurado 90 días en alta en RETA en 

calquera dos supostos contemplados durante o 

período a regularizar 
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Resultado de determinación do rendemento 

neto anual definitivo = BC definitiva 

 

 

·         Non obstante, determinada a BC definitiva, 

as débedas xeradas polas BC provisionais cuxas 

cotas non fosen ingresadas durante o 

procedemento de recadación en período 

voluntario non serán obxecto de devolución ou 

modificación algunha. 

Con independencia do anterior, se a BC 

definitiva fose superior ao importe da BC 

provisional pola que se xerou a débeda, a 

diferencia deberá ser ingresada. 

·         En ningún caso, serán obxecto de 

devolución as recargas e intereses. 

·         En caso de non ter presentada a declaración 

da Renda ou que, aínda presentándoa, non 

declarasen ingresos a efectos da determinación 

dos rendementos netos cando resulte de 

aplicación o réxime de estimación directa, 

aplicarase a BC mínima por continxencias 

comúns par ao Grupo 7 do Réxime Xeral e non 

procederá a regularización en ningún caso. 

 

·         No caso de que a Administración Tributaria 

efectúe modificacións posteriores nos importes 

dos rendementos anuais que se computaron 

para a regularización, xa sexa como 

consecuencia de actuacións de oficio ou a 

solicitude do traballador, este poderá, no seu 

caso, solicitar a devolución do ingresado 

indebidamente. 

No caso de que a modificación posterior dos 

importes dos rendementos anuais determine 

que os mesmos sexan superiores aos aplicados 

na regularización, porase en coñecemento do 

Organismo Estatal Inspección de Traballo e 

Seguridade Social a efecto de que a mesma 

estableza, no seu caso, a correspondente 

regularización e determine os importes a 

ingresar. 

Nestes supostos, non se modificará, en caso 

algún, o importe das prestacións da Seguridade 

Social causadas cuxo importe será, por tanto, 

definitivo. 

 

Período de liquidación e contido da obrigación 

de cotizar NON varía 

Altas por meses completos, salvo altas e baixas 

por días efectivos permitidas (3 ao ano) 

 

Supostos especiais de cotización  

1. No caso de recoñecemento dunha prestación 

económica da Seguridade Social con 

anterioridade á regularización anual: BC 

provisional adquire carácter de definitiva e non 

procede regularización en ningún caso. 

Inclúe prestacións por: 

 

2. Situación de IT con dereito a prestación 

económica, transcorridos 60 días en dita 

situación dende a baixa médica, corresponderá 
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facer efectivo o pago das cotas, por todas as 

continxencias, á mutua colaboradora coa 

Seguridade Social ou, no seu caso, ao SEPE. 

3. Supostos de compatibilidade de xubilación e 

traballo por conta propia cotizarase por: 

Incapacidade temporal + Continxencias 

Profesionais + Cotización solidariedade do 9% BC 

Continxencias Comúns (Non computable a 

efecto de prestacións) 

A cota correspondente deducirse 

mensualmente do importe da pensión. 

4. Situación de Pluriactividade 

Dereito ao reintegro do 50% do exceso en que as 

súas cotizacións po continxencias comúns 

superen a contía que se estableza a tal efecto 

pola LPGE para cada exercicio, co tope do 50% 

das cotas ingresadas en RETA por continxencias 

comúns. 

Devolución do oficio nos 4 meses  seguintes á 

regularización salvo cando concorran 

especialidades na cotización que impidan 

efectualo nese prazo ou resulte necesaria a 

aportación de datos por parte do interesado. 

Obrigatoriedade de cobertura da prestación por 

incapacidade temporal salvo que se teña 

cuberta e solicite dita exclusión incluso cando 

dita prestación en razón da actividade realizada 

noutro réxime da Seguridade Social . 

5. Base reguladora nos supostos de cotización 

reducida (Tarifa plana) e de cotización con 65 ou 

más anos de idade 

A cota reducida de cotización non afectará á 

determinación da contía das prestacións do 

sistema da Seguridade Social que poidan causar 

as persoas traballadoras por conta propia ou 

autónomas que se beneficiasen de dita cota, 

para cuxo cálculo aplicarase o importe da base 

mínima vixente do tramo 1 da táboa xeral de 

bases. 

Polos períodos de actividade nos que estes 

traballadores non efectuasen cotizacións a 

efectos de determinar a base reguladora das 

prestacións excluídas de cotización, as bases de 

cotización correspondentes ás mensualidades 

de cada exercicio económico exentas de 

cotización serán equivalentes ao resultado de 

incrementar, o promedio das bases de 

cotización do ano natural inmediatamente 

anterior na porcentaxe de variación media 

coñecida do IPC no último ano indicado, sen que 

as bases así calculadas poidan ser inferiores á 

contía da base mínima de cotización do tramo 1 

da táboa xeral de bases.  

 

Calendario implantación 

 

 

COTIZACIÓN EN PERIODO TRANSITORIO 

Deberase cotizar en función dos rendementos 

que obteñan calculados de acordo co novo 

procedemento, pudendo elixir unha base de 

cotización comprendida entre a BC mínima e a 

BC máxima establecidas para cada tramo de 

rendementos conforme a táboa xeral e reducida. 

ANO 2023 

 

Ata que se realice a opción de BC, seguirase 

cotizando sobre a BC de decembro de 2022 cos  

cambios e incrementos que, con arranxo á LPGE 

para o ano 2022 e á lexislación anterior, lle 

puidera corresponder. 
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ANO 2024  

 

 

ANO 2025 

 

 

Aplicación transitoria no caso de ser beneficiario 

de bonificacións e reducións á cotización: 

seguirán aplicándose, nos mesmos termos, a 

quen fose beneficiario antes do 1 de xaneiro de 

2023 ata que se esgoten os períodos máximos 

que teñan en cada caso establecidos para a súa 

aplicación. 

 

Garantía de mantemento da base mínima de 

cotización a efectos de pensións para os 

traballadores autónomos con menores ingresos. 

Aos traballadores autónomos en situación de 

alta no RETA a 31 de decembro de 2022, cuxos 

ingresos en cómputo anual durante 2023 e 2024 

se encontren dentro dos tramos establecidos na 

táboa reducida, garánteselle a aplicación 

durante 6 meses en cada un destes exercicios 

dunha BC mínima de 960 € a efectos do cálculo 

das pensións do sistema, aínda que elixan unha 

base de cotización inferior para eses anos. 

Cando o traballador autónomo pasase a ter a 

condición de pensionista non se practicará a 

regularización respecto ás bases de cotización 

mensuais tomadas en conta para o cálculo da 

base reguladora da prestación, que non será 

obxecto de modificación algunha. 

 

Cota reducida aplicable polo inicio dunha 

actividade por conta propia no período 2023 a 

2025. (Tarifa plana) 

Durante os anos 2023 e 2025, a contía da cota 

reducida coñecida como Tarifa Plana, será de 

80€ mensuais. 

A partir do ano 2026, o importe de dita cota será 

fixado pola LPGE de cada exercicio. 

 

Bases de cotización superior ás establecidas 

como límite pola LPGE do correspondente 

exercicio. 

Os que a 31 de decembro de 2022 viñeren 

cotizando por unha BC superior á que lles 

correspondería por razón dos seus 

rendementos, poderán manter dita base de 

cotización, ou unha inferior a esta, aínda que os 

seus rendementos determinen a aplicación 

dunha base de cotización inferior a calquera 

delas. 

 

Base de cotización mínima durante os anos 

2023, 2024 e 2025 para autónomos 

colaboradores e autónomos societarios. 

No poderán elixir unha base de cotización 

mensual inferior a: 

a)            1.000 € durante o ano 2023 

b)           A contía que estableza, durante os anos 

2024 e 2025, a correspondente LPGE. A partir do 

ano 2026, aplicarase o establecido no novo 

procedemento. 
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MELLORA DA PROTECCIÓN SOCIAL DAS 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

Normas modificadas: 

Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade 

Social, aprobado polo Real Decreto Lexislativo 

8/2015, do 30 de outubro: Artigos 318, 327, 329, 

330, 331, 332, 337, 338, 339, 340, 341, 342,347, 

Disposición Adicional primeira, Disposición 

Adicional décimo sétima, Disposición Adicional 

vixésima oitava. 

Introdución de Disposición adicional 

cuadraxésima oitava e Disposición adicional 

cuadraxésima novena (Mecanismo RED). 

 

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDADE 

Novos supostos 

 

 

 

Normas comúns a ambos supostos 

·         Deben cumprirse TODAS as circunstancias 

establecidas para cada caso para que se  produza 

o feito causante. 

·         Non procede a baixa como autónomo na 

Seguridade Social 

·         Non exercer outra actividade 

·         Non é necesario o peche do 

establecemento aberto ao público ou a súa 

transmisión a terceiros 

·         Compatible co exercicio da actividade que 

causou o cese sempre que os rendementos 

netos mensuais obtidos durante a percepción da 

prestación non sexan superiores á contía do SMI 

ou ao importe da base pola que viñera 

cotizando, se fose inferior. 

 

Contía da prestación nestas novas modalidades 

Contía = 50% da Base reguladora 

Base reguladora= promedio das bases de 

cotización dos 12 meses continuados e 

inmediatamente anteriores ao feito causante 

  

En caso de cese de actividade polas novas causas 

de motivos económicos 

O órgano xestor asume o 50% da cota de 

autónomos que será abonado xunto á 

prestación. O 50% restante, será a cargo da 

persoa traballadora autónoma que estea 

percibindo a prestación. O órgano xestor aboará 

xunto coa prestación por cese de actividade o 

importe da cota, sendo a persoa traballadora 

autónoma a responsable do ingreso da 

totalidade das cotizacións.  

 

PRESTACIÓNS PARA A SUSTENTABILIDADE DA 

ACTIVIDADE DAS PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS DUN SECTOR DE ACTIVIDADE 
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AFECTADOS POLO MECANISMO RED DE 

FLEXIBILIDADE E ESTABILIZACIÓN NO EMPREGO 

Introdúcense dúas novas prestacións 

 

 ·              Debe tratarse dun sector de actividade 

afectado polo Acordo do Consello de Ministros 

que active o Mecanismo RED. 

·              Non procede a baixa como autónomo 

na seguridade social e esta situación é 

compatible co exercicio da actividade 

económica e/ou profesional que causou a 

prestación. 

 

 

 

O órgano xestor asume o 50% da cota de 

autónomos que será aboada xunto á prestación. 

O50% restante, será a cargo da persoa 

traballadora autónoma que estea percibindo a 

prestación. A entidade xestora aboará o importe 

da cota que corresponda xunto ca prestación, 

sendo a persoa traballadora autónoma a 

responsable do ingreso da totalidade das 

cotizacións. 
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PRESTACIÓN POR NACEMENTO E COIDADO DO 

MENOR 

Subsidio equivalente ao 100% base reguladora 

Base reguladora= BC 6 meses anteriores / 180 

·         De non permanecer en alta en RETA durante 

a totalidade do referido período de 6 meses, a 

base reguladora será o resultado de dividir as 

bases de cotización ao réxime especial 

acreditadas nos 6 meses inmediatamente 

anteriores ao mes previo ao do feito causante 

entre os días no que o traballador estivera en 

alta en dito réxime dentro dese período. 

·         Os períodos durante os que o traballador 

por conta propia terá dereito a percibir o 

subsidio por nacemento e coidado do menor 

serán coincidentes, no relativo tanto a súa 

duración como a súa distribución, cos períodos 

de descanso laboral establecidos polos 

traballadores por conta allea. 

·         Os traballadores deste réxime especial 

poderán igualmente percibir o subsidio por 

nacemento e coidado do menor en réxime de 

xornada parcial, nos termos e condicións que se 

establezan regulamentariamente. 

 

NOVO SISTEMA DE BONIFICACIÓNS E 

REDUCCIÓNS 

Normas modificadas: 

Lei 20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto 

doTraballo Autónomo, artigos: 30,35, 36, 37, 38, 

38 bis. Introdución novo artigo 38 ter, artigo 38 

quater 

 

Bonificacións 

Únicas vixentes a partir do 1/1/2023 

 

*Por consanguinidade ou afinidade ata o 2º 

grado inclusive 

 

Reducións na cotización á Seguridade Social 

aplicables por inicio dunha actividade por conta 

propia (Nova Tarifa Plana) 

 

* Cando este 2º período abarque parte de dos 

anos naturais, o requisito relativo aos 

rendementos  económicos deberase cumprir en 

cada un deles. 

 

·         Debe ser solicitada 

-          1º ano: no momento de da alta 
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-          2º ano: acompañada dunha declaración 

de rendementos netos previos inferiores ao SMI 

·         Posibilidade de renuncia en calquera 

momento con efectos a partir do día primeiro do 

mes seguinte á comunicación. 

·         As contías de prestacións económicas a que 

poidan causar dereito se determinarán con 

arranxo ao importe da BC mínima do tramo 

inferior da táboa xeral de bases que resulte 

aplicable durante os mesmos. 

·         A cota reducida non será obxecto de 

regularización, salvo se no ano ou anos que 

abarque o 2º período, os rendementos 

económicos superasen o SMI vixente nalgún 

deles. 

·         Non é aplicable a autónomos colaboradores 

 

OUTRAS DISPOSICIÓNS 

Disposición adicional terceira. Traballadores 

autónomos e sistemas de previsión social 

empresarial. 

A persoa traballadora autónoma con 

traballadores ao seu cargo poderá practicar a 

dedución por contribucións empresariais a 

sistemas de previsión social empresarial a que se 

refire o artigo 38 ter da Lei 27/2014, do 27 de 

novembro, do Imposto sobre Sociedades, nos 

termos e condicións previstos no artigo 68.2 da 

Lei 35/2006, de 28 de novembro, do Imposto 

sobre la Renda das Persoas Físicas e de 

modificación parcial das leis dos Impostos sobre 

Sociedades, sobre a Renda de non Residentes e 

sobre o Patrimonio. 

 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

AXUDAS DO PLAN CORRESPONSABLES 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras que rexerán as 

subvencións destinadas a entidades locais, a 

entidades de iniciativa social sen ánimo de lucro 

e a asociacións de pais e nais para o 

desenvolvemento das actuacións do Plan 

Corresponsables, e se convocan para o ano 2022 

(códigos de procedemento SI436A, SI436B E 

SI436C). 

O Plan Corresponsables consiste no 

desenvolvemento de actuacións orientadas a 

facilitar a corresponsabilidade nas familias con 

fillas e fillos de ata 16 anos inclusive, mediante a 

creación de bolsas de coidado profesional, a 

creación de emprego de calidade no ámbito dos 

coidados e a formación e sensibilización en 

corresponsabilidade e coidados. Para así 

mellorar a vida cotiá das familias equilibrando o 

tempo laboral, familiar e persoal. 

 

A quen vai dirixido? 

Establécense tres liñas de subvencións: 

·         Liña do Plan Corresponsables no ámbito 

local, de forma individual e mediante o sistema 

de xestión compartida (código de procedemento 

SI436A). Poderán ser entidades beneficiarias 

desta liña os concellos mediante solicitude 

individual ou mediante solicitude conxunta de 

agrupación ou asociación de concellos, así como 

as entidades resultantes dunha fusión municipal. 

·         Liña do Plan Corresponsables para 

desenvolver polas entidades de iniciativa social 

(código de procedemento SI436B). Poderán ser 

beneficiarias das subvencións previstas nesta 

liña de subvencións as entidades de iniciativa 

social sen ánimo de lucro e as entidades do 

terceiro sector de acción social. 

·         Liña do Plan Corresponsables para 

desenvolver polas asociacións de nais e pais de 

centros sostidos pola Xunta de Galicia, 

federacións e confederacións de nais e pais 

(código de procedemento SI436C). 

Por unha banda, recoñécese o ámbito municipal 

como idóneo para desenvolver accións 

tendentes a garantir a igualdade entre mulleres 

e homes, a través de medidas de conciliación 
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incluídas no Plan Corresponsables. A finalidade é 

avanzar na consecución do obxectivo común de 

acadar unha sociedade igualitaria e coas 

mesmas oportunidades para mulleres e homes 

Así mesmo, tamén é necesario desenvolver 

programas específicos de apoio á conciliación da 

vida familiar, laboral e persoal a través das 

entidades de iniciativa social, pola súa 

experiencia nestes programas e a súa 

proximidade e accesibilidade para moitas 

familias e o coñecemento e experiencia na 

xestión de programas destinados a mulleres en 

situación de especial vulnerabilidade. 

Tamén, o papel das familias para remover os 

estereotipos e conseguir unha repartición 

equilibrada das tarefas domésticas e mellorar a 

conciliación da vida familiar laboral e persoal é 

un fío condutor incluído no Plan galego de 

conciliación e corresponsabilidade 2018-2021. 

Polo tanto a Secretaría Xeral da Igualdade insta 

as asociacións de nais e pais de alumnado dos 

centros educativos de Galicia sostidos con 

fondos públicos da Comunidade Autónoma de 

Galicia para a realización de actuacións en 

desenvolvemento do Plan Corresponsables. 

 

Contía das axudas 

As subvencións obxecto desta convocatoria 

destínase un crédito por un importe de máis de 

6 millóns de euros, distribuídos nas tres liñas da 

seguinte forma: 

Liña do Plan Corresponsables no ámbito local 

(SI436A):  4.492.273,79 euros 

Liña do Plan Corresponsables para que o 

desenvolvan as entidades de iniciativa social 

(SI436B): 1.500.000 euros 

Liña do Plan Corresponsables para que se 

desenvolvan as asociacións de nais e pais 

(SI436C): 700.000 euros 

1. A contía da subvención que se concederá 

determinarase en función do número de persoas 

que se vaian contratar para desenvolver as 

bolsas de coidado e/ou os plans de formación 

recollidos, tendo en conta os límites máximos da 

subvención establecidos para cada 

procedemento: 

-          Contía de ata 26.900,00 euros por persoa 

contratada a tempo completo, para o período 

desde o 1 de xaneiro ao 31 de decembro de 

2022, período subvencionable segundo a 

presente resolución, incluídas as cotas á 

Seguridade Social a cargo da entidade 

empregadora. 

O importe da subvención por cada contratación 

reducirase proporcionalmente en función da 

xornada realizada, cando os contratos se 

concerten a tempo parcial ou por período 

inferior ao ano completo. 

2. A contía das axudas por persoa contratada 

incrementarase en 3.000,00 euros cando a 

persoa contratada estea nalgún dos seguintes 

colectivos, non acumulables: 

- Mulleres maiores de 45 anos 

- Mulleres vítimas de violencia de xénero 

- Persoas con grao de discapacidade igual ou 

superior ao 33 % 

 

Actuacións subvencionables 

1.       Actuacións orientadas a facilitar a 

conciliación das familias con fillas e fillos 

menores de ata 16 anos de idade mediante a 

creación de bolsas de coidado profesional, a 

través da creación de emprego de calidade no 

sector dos coidados e plans de formación e 

sensibilización en corresponsabilidade e 

coidados destinados aos homes e ás familias. 

2.       As actuacións destinaranse ao coidado de 

menores en familias con fillas e fillos de ata 16 

anos inclusive, e con carácter prioritario en caso 

de vítimas de violencia de xénero, familias 

monoparentais, mulleres en situación de 

desemprego para realizar accións formativas ou 

procura activa de emprego, mulleres maiores de 



 

28 
BOLETÍN APE GALICIA *  XULLO 2022 

45 anos ou unidades familiares en que existan 

outras cargas relacionadas cos coidados. 

3.       Nos procesos de valoración de acceso aos 

servizos postos en marcha con cargo aos fondos 

recibidos deberán considerarse como criterios 

de valoración o nivel de renda e as cargas 

familiares das persoas que soliciten a 

participación neles. 

4.       Serán subvencionables as seguintes 

tipoloxías de proxectos: 

o   Bolsas de coidado profesional de menores en 

familias con fillas e fillos de ata 16 anos de idade. 

o   Plans de sensibilización e formación en 

corresponsabilidade e coidados destinados aos 

homes e ás familias: implementación de plans e 

actuacións de formación en corresponsabilidade 

e coidados destinados aos homes e ás familias, 

para promover a perspectiva de xénero e 

fomentar a corresponsabilidade no ámbito de 

coidados. 

5.       Subvencionaranse actuacións de nova 

creación ou ampliación e mellora das existentes. 

6.       Subvencionaranse, así mesmo, as 

actuacións complementarias para dar a coñecer 

as medidas do Plan Corresponsables, como 

accións de difusión e información das actuacións 

recollidas no Plan Corresponsables e edición de 

material didáctico, xunto a actuacións de 

asesoramento, avaliación e estudo para a 

implantación das medidas do Plan 

Corresponsables. 

 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

(https://sede.xunta.gal) e o prazo de 

presentación será dun mes contado a partir do 

día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario Oficial de Galicia. 
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❖ APE GALICIA ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN 

PARA CATRO CURSOS GRATUÍTOS DE 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 

APE Galicia xa ten aberto o prazo de inscrición 

nos catro cursos online gratuítos sobre 

“Ergonomía na contorna laboral”, “Riscos 

psicosociais e estrés laboral e pandemia”, 

“Saúde laboral, condicións de traballo e 

perspectiva de xénero”, e “Xestión e redución do 

absentismo laboral na era covid”.  

A duración de cada unha das formacións será de 

10 horas e as prazas son limitadas e as prazas 

poden reservarse en www.apegalicia.gal 

 

 

 

 

APE GALICIA - FORMACIÓN 

 

 

http://www.apegalicia.gal/
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❖ EN COLABORACIÓN CON MAUDE STUDIO, 

APE GALICIA TEN EN MARCHA CURSOS 

GRATUÍTOS ONLINE DO SECTOR DA 

HOSTELERÍA, TURISMO, TRANSPORTE E TIC 

 

APE Galicia, en colaboración con Maude Studio, 

ten dispoñibles cursos gratuítos en modalidade 

de teleformación dirixidos a traballadores 

ocupados, autónomos e persoas en situación de 

ERTE pertencentes ao sector da Hostelería, 

Turismo, Transporte e TIC. 

As accións teñen prazas limitadas e as persoas 

interesadas en solicitar información poden 

facelo en www.apegalicia.gal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apegalicia.gal/
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Para mais información, visita as nosas webs: 

 

http://www.apegalicia.gal/ 

 

O nas nosas redes sociais:  

 

 
https://www.facebook.com/ApeGalicia 

 

 
https://www.instagram.com/ape_galicia/ 

 

http://www.apegalicia.gal/
https://www.facebook.com/ApeGalicia
https://www.instagram.com/ape_galicia/
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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 

 

 

 

 

 

mailto:info@apegalicia.es

