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BOLETÍN  

AGOSTO 
APE GALICIA 

 

 APE GALICIA ASISTE Ó VI ENCONTRO DE EMPRESARIOS GALEGOS NO MUNDO, 
ORGANIZADO POR AEMEGA. 

 APE GALICIA ACUDE Ó PREGON DAS FESTAS DA PEREGRINA DE PONTEVEDRA. 
 

 APE GALICIA ESTIVO PRESENTE NA XII EDICIÓN SALDOMARÍN, O SALÓN DE 
OPORTUNIDADES DE MARÍN. 
 

 APE GALICIA ASISTE Ó ESPAZO EMPRENDEDOR - INNOVACIÓN ALIMENTARIA DE 
MARIN. 
 

 APE GALICIA RETOMARÁ EN SETEMBRO AS XORNADAS DE PRL.  

 APE GALICIA ENTREVÍSTASE CO ALCALDE DE VIGO. 

 APE GALICIA ENTREVÍSTASE COA CONCELLERIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DO 
CONCELLO DE REDONDELA.  

 APE GALICIA ENTREVÍSTASE CO ALCALDE DE CANGAS. 

 O PRESIDENTE DE UPTA VISITA APE GALICIA. 

 

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

 

 PROGRAMA PROFESIONAIS 4.0 . 

 AXUDAS DO IGAPE PARA A CONTRATACIÓN DE XESTORES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN. 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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 ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA – RESOLUCIÓN DO 14 DE 
AGOSTO DE 2019 POLA QUE SE CONVOCA UN CURSO DE PREVENCIÓN DE RISCOS 
LABORAIS DE NIVEL BÁSICO MODALIDAD TELEFORMACIÓN. 
 

 TR342A - PROGRAMA EMPLEA DISCAPACIDAD Y EXCLUSIÓN. 

 RESOLUCIÓN DO 19 DE AGOSTO DE 2019, DA SECRETARÍA XERAL DA 
EMIGRACIÓN, POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE PRESENTACIÓN DE 
SOLICITUDES PARA A CONCESIÓN DAS AXUDAS EXTRAORDINARIAS A PERSOAS 
EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS E PROCÉDESE Á súa CONVOCATORIA PARA 
O ANO 2019. 
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 APE GALICIA ASISTE Ó VI ENCONTRO DE 
EMPRESARIOS GALEGOS NO MUNDO  
 

O día 1 de agosto, membros da nosa Xunta 
Directiva tiveron a oportunidade de asistir ao VI 
"Encontro de Empresarios Galegos non Mundo” 
organizado por AEGAMA          (asociacións de 
empresarios/as galegos/as do Exterior).  

 
O noso presidente Jose Ramón Caldas estivo 
acompañado polos nosos vicepresidentes Ana  
Prego Rodríguez e David Martínez , o Secretario 
de  Ape Galicia José Alonso Rodríguez,  a nosa 
asesora xurídica Anabel Fernández e a 
Secretaria Técnica de  APE Galicia Sonia Acuña 

 
 

 

 
 
 
Todas eles puideron gozar deste encontro no 
Gran Hotel os Abetos, en Santiago de 
Compostela compartindo mesa cos nosos 
amigos da empresa Cándido Hermida 

 
 

 

 

 APE GALICIA ACUDE AO PREGON DA 
FESTAS DA PEREGRINA DE 
PONTEVEDRA 

 

Pontevedra celebrou as festas da Peregrina 
e o noso Presidente estivo presente nos 
actos de apertura acompañado polo alcalde 
da cidade, Miguel Anxo Fernández Lores, a 
Concelleira Anabel  Gulias e ou Presidente dá 
Asociación de Novos empresarios Jesús Rey. 
 
 

 
 

O pregoeiro foi o escritor e xornalista 
Manuel  Jabois que resumía o espírito da  
Boa Vila no  prégon desde o balcón do Pazo 
de  Mugartegui. 
 

 

APE GALICIA  
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 APE GALICIA ESTIVO PRESENTE NO 

ACTO DE INAUGURACIÓN DA XII 
EDICIÓN SALDOMARÍN, O SALÓN DE 
OPORTUNIDADES DE MARÍN. 

A XII Edición Saldomarín, o Salón de 
oportunidades de Marín celebrouse do 
2 ao 4 de agosto, cun intenso programa 
de actividades. A Secretaria Técnica de 
Ape Galicia, Sonia Acuña, estivo 
presente no acto de inauguración o 
pasado 2 de agosto. 

O acto de inauguración levado a cabo 
pola alcaldesa de Marín, María Ramallo, 
a presidenta do Centro Comercial Local 
Estrela de Marín, Isabel Torres Pazos e a 
Directora Xeral de Comercio da Xunta de 
Galicia, Sol Vázquez. 

 

 

 

 

Ofrecéronse prezos especiais con 
descontos desde o 50% en produtos 
relacionados coa moda, óptica, lenzaría, 
complementos do fogar, calzado, 
deportes, xoiería e xoguetería. 

Contouse con diversas actividades, 
como unha ludoteca para os máis 
pequenos, as casetas participantes 
repartiron uns vales cos cales os pais 
podían deixar aos nenos na ludoteca 
que se instalou no interior da carpa. O 
servizo completouse con diversos 
talleres e estará ofrecido pola Illa d@s  
Nen@s. 

O evento de  Saldomarín contou coa 
colaboración do  Concello de Marín, da 
Xunta de Galicia,  LaCaixa e a  
Deputación de Pontevedra (Pontegal). 

 

 APE GALICIA ESTIVO PRESENTE DE 
MARÍN. APE GALICIA ASISTE AO 
ESPAZO EMPRENDEDOR - 
INNOVACIÓN ALIMENTARIA DE 
MARIN. 

O día 5 de agosto o  
Presidente da asociación de Autónomos e 
Pequenas Empresas de Galicia (APE), José 
Ramón Caldas estivo presente no Espazo 
Emprendedor Innovación Alimentaria de 
Marín.  
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 APE GALICIA RETOMARÁ EN 
SETEMBRO AS XORNADAS DE PRL.  

 

Durante o mes de setembro 
retomaranse as xornadas de  PRL en 
diferentes puntos da nosa comunidade, 
estarán dirixidas aos sectores da 
hostalería, comercio e alimentación. 
 
Estas xornadas están dirixidas a 
traballadores autónomos, asalariados ou 
calquera persoa que estea a pensar 
traballar por conta allea, ou que 
xestionan e/ou dirixen pequenas 
empresas de construción. 
 
 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 

 
 

APE GALICIA SE ENTREVISTA CON LA  
CONCEJALA CO ALCALDE DE VIGO ABEL 
CABALLERO 
O día 20 de agosto o  
Presidente da asociación de Autónomos e 
Pequenas Empresas de Galicia (APE), José 
Ramón Caldas tivo un agradable encontro co 
Alcalde de Vigo, Abel Caballero e o 
concelleiro da área de Cultura, Emprego e 
Participación Cidadá, Abel Losada.   
 

 

 

Aproveitamos a oportunidade para tratar 
temas relacionados cos autónomos como 
plans de formación ou charlas informativas, 
así como a lei de comercio no concello de 
Vigo. 

 

 

 

Chegando ó acordo de asinar proximamente 
un convenio de colaboración para traballar 
conxuntamente polo porvir dos autónomos. 

 

 APE GALICIA SE REUNE COA CONCELLERIA 
DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DO 
CONCELLO DE REDONDELA  

O día 22 de agosto José Ramón Caldas 
reuniuse coa concelleira da área de Cultura, 
Emprego e Participación Cidadá, Maria 
Castro Abad do Concello de Redondela, 
acordando traballar conxuntamente para a 
elaboración de propostas de formación e 
outros asuntos de interese para os 
autónomos. 

Esperamos asinar un Convenio co Concello o 
próximo mes de setembro. 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA 
AUTÓNOMOS 
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 APE GALICIA ENTREVÍSTASE CO ALCALDE DE 
CANGAS. 
 
O día 27 de agosto Presidente da asociación 
de Autónomos e Pequenas Empresas de 
Galicia (APE), José Ramón Caldas, 
entrevistouse co Xosé Manuel Pazos, Alcalde 
do Concello de Cangas.  
 
O obxecto da reunión foi establecer a futura 
firma dun convenio de colaboración, coa 
finalidade de contribuír a unha mellora na 
formación dos autónomos e as súas 
demandas e intereses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PROGRAMA PROFESIONAIS 4.0. 
 
Axudas para a incorporación de novos 
titulados a actividades de mellora 
competitiva das empresas (Programa 
Talento Industria 4.0). 
O obxecto das axudas é a incorporación, 
tutorizada e con garantías de formación, de 
novos titulados universitarios e de 
formación profesional ás empresas ou a 
outras entidades de soporte, para realizar 
traballos que melloren as capacidades do 
tecido empresarial. 
Poderán ser beneficiarios destas axudas: 
a) As empresas con 2 ou máis empregados 
por conta allea equivalentes a tempo 
completo no momento da solicitude que 
sexan sociedades con personalidade xurídica 
propia ou autónomos e que teñan un centro 
de traballo en Galicia no que se vaia a realizar 
o proxecto. 
b) Os organismos intermedios de carácter 
empresarial de Galicia. Entenderanse como 

tal a efectos destas axudas as entidades con 
personalidade xurídica propia, sen ánimo de 
lucro, con domicilio social ou centro de 
traballo en Galicia, que pertenzan a unha das 
seguintes categorías: asociacións 
empresariais, fundacións empresariais ou 
universidade-empresa ou agrupacións 
industriais empresariais. 

Prazo de presentación de solicitudes: do 
07/08/2019 ao 07/10/2019 

Procedemento IG502A. 

DOG do 6 de agosto. 

 
 AXUDAS DO IGAPE PARA A 

CONTRATACIÓN DE XESTORES DE 
INTERNACIONALIZACIÓN,  
(PROCED. IG638A) 
 
No DOG do 14 de agosto de 2019 se 
publican as axudas do Igape para a 
contratación de xestores de 
internacionalización, cofinanciadas polo 
Fondo Social Europeo no marco do 
programa operativo FSE Galicia 2014-2020 
da Administración Pública. 

Estas axudas teñen como obxectivo facilitar 
a adquisición de competencias profesionais 
en materia de internacionalización e a 
incorporación ou reinserción ao mercado 
laboral de profesionais no ámbito do 
comercio exterior, priorizando aos mozos 
sen ou con pouca experiencia e aos sénior 
experimentados maiores de 45 anos en 
situación de desemprego, ao mesmo tempo 
que se apoia ás pemes galegas no seu 
proceso de internacionalización, poñendo 
ao dispor das pemes e dos organismos 
empresariais información sobre 
profesionais con formación especializada e 
unha subvención a fondo perdido para a súa 
contratación. 

O procedemento de concesión destas 
subvencións tramitarase en réxime de 
concorrencia non competitiva. 
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Poderán ser beneficiarios destas axudas as 
empresas e organismos empresariais. 
 

Prazo de presentación de solicitudes: do 
15/08/2019 ao 29/11/2019 

 
 RESOLUCIÓN DO 14 DE AGOSTO DE 2019  

POLA QUE SE CONVOCA UN CURSO DE 
PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS DE 
NIVEL BÁSICO MODALIDAD 
TELEFORMACIÓN. 
 
A Escola Galega de Administración convoca 
un curso de prevención de riscos laborais de 
nivel básico para persoal empregado 
público, traballador por conta allea ou 
autónomo, empresario e persoa con 
inquietudes no ámbito da prevención de 
riscos laborais. 
O prazo de presentación de solicitudes será 
do 26 de agosto ao 4 de setembro de 2019 
en  modalidade de  telefomación. 
 
DOG 23 de agosto de 2019. 
 

 PROGRAMA EMPLEA DISCAPACIDAD Y 
EXCLUSIÓN. 
 
No DOG do 29 de agosto, publícase a orde do 
14 de agosto de 2019 pola que se establecen 
as bases reguladoras do programa Emprega 
Discapacidade e Exclusión, de incentivos á 
contratación, formación e emprego con 
apoio, e procédese á súa convocatoria para 
o ano 2019. 

Esta orde ten por obxecto regular as axudas 
que favorezan a contratación das persoas 
con discapacidade ou en situación ou risco 
de exclusión social na empresa ordinaria e, 
especialmente, daquelas que teñen maiores 
dificultades de inserción laboral: 

A orde contempla un programa de incentivos 
pola contratación, formación e emprego con 
apoio (TR342A) con tres tipos de bonos:  

 Bono de incentivos á contratación para 
persoas con discapacidade ou en 
situación ou risco de exclusión social 

 Bono de incentivos á formación. 
 Bono de emprego con apoio 

Poderán ser entidades beneficiarias dos 
incentivos previstos nesta orde as persoas 
empregadoras e as empresas, calquera que 
sexa a forma xurídica que adopten, incluídas 
as persoas autónomas, as sociedades civís e 
as comunidades de bens, aínda que carezan 
de personalidade xurídica, que contraten 
persoas desempregadas por conta allea para 
prestar servizos en centros de traballo 
radicados na Comunidade Autónoma de 
Galicia 

Prazo de presentación de solicitudes: do 
30/08/2019 ao 30/09/2019. 

Procedemento TR342A 

 

 RESOLUCIÓN DO 19 DE AGOSTO DE 2019, 
DA SECRETARÍA XERAL DA EMIGRACIÓN, 
POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES PARA A 
CONCESIÓN DAS AXUDAS 
EXTRAORDINARIAS A PERSOAS 
EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS E 
PROCÉDESE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O 
ANO 2019. 

No Diario Oficial de Galicia núm. 32, do 14 de 
febreiro de 2019, publicouse a Resolución do 
27 de decembro de 2018 pola que se 
aproban as bases reguladoras para a 
concesión das axudas extraordinarias a 
persoas emigrantes galegas retornadas e 
procédese á súa convocatoria para o ano 
2019. 

No artigo 8 da devandita resolución 
establécese que o prazo de presentación de 
solicitudes será desde o día seguinte ao da 
publicación da resolución no Diario Oficial de 
Galicia ata o 30 de agosto de 2019, inclusive. 
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Próximo a finalizar o prazo de presentación 
de solicitudes, e á vista de que aínda resta 
crédito nunha contía que permite atender 
un número superior de solicitudes, e co fin 
de garantir a maior eficacia posible das 
referidas axudas, considérase oportuno 
ampliar o prazo de presentación de 
solicitudes, amplíase ata o 30 de setembro 
de 2019, inclusive, o prazo de presentación 
de solicitudes previsto no artigo 8 da 
Resolución do 27 de decembro de 2018 pola 
que se aproban as bases reguladoras para a 
concesión das axudas extraordinarias a 
persoas emigrantes galegas retornadas e 
procédese á súa convocatoria para o ano 
2019. 

DOG 29 de agosto de 2019 

 O PRESIDENTE DE UPTA VISITA APE 
GALICIA. 

 

O día 29 de agosto contamos coa visita de 
Eduardo Abad, presidente de UPTA. 

Puidemos falar sobre a situación actual dos 
autónomos e plantexarnos un futuro en 
común para seguir defendendo como 
sempre,  os seus intereses. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, visita nuestra 
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 

Gagos de Mendoza Nº2, 
Bajo 2 - 36001 

Pontevedra 
 

 

 


