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BOLETÍN XUÑO 2022
APE GALICIA - NOVAS
✓ CELEBRACIÓN DAS XORNADAS “HAI FUTURO! NOVAS OPORTUNIDADES PARA A
EMPRESA RURAL” EN MONDOÑEDO, CALDAS DE REIS E TUI
✓ APE GALICIA SÚMASE Á LOITA CONTRA O CAMBIO CLIMÁTICO AO REPARTIR
ENTRE OS SEUS ASOCIADOS MÁIS DE 30.000 BOLSAS DE PAPEL ECOLÓXICO
CUMPLINDO UN ANO MÁIS CO CONVENIO COLABORATIVO FIRMADO CON
SOGAMA
✓ SORTEO DE APE GALICIA CON GALICIA BUSINESS SCHOOL
✓ O PRESIDENTE E A SECRETARIA TÉCNICA DE APE GALICIA ASISTEN AO
MANIFESTO DA ECONOMÍA SOCIAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
✓ A XUNTA DE GALICIA TEN EN MARCHA UNHA NOVA EDICIÓN DO PROGRAMA
RESPONSABILÍZATE PARA AXUDAR ÁS PEMES GALEGAS A SER MÁIS SOSTIBLES E
IMPULSAR A SÚA COMPETITIVIDADE
✓ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DAS
AXUDAS PARA A MELLORA DA CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS EMPRESAS EN
GALICIA, A TRAVÉS DO FINANCIAMENTO DE BONOS DE INNOVACIÓN PARA
PEUENAS E MEDIANAS EMPRESAS
✓ A XUNTA PON A DISPOSICIÓN DO TECIDO EMPRESARIAL GALEGO UNHA NOVA
FERRAMENTA INFORMÁTICA PARA INTERCAMBIAR DATOS E AXUSTAR A OFERTA
Á DEMANDA DE EMPREGO
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✓ AS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEMES PODEN BORRAR A PEGADA DIXITAL QUE
DEIXAN NA WEB A TRAVÉS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS
✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA ÁS SUBVENCIÓNS PARA O APOIO Á
CONSOLIDACIÓN DAS ENTIDADES DA ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA BONO
CONSOLIDA ECONOMÍA SOCIAL
✓ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS BASES REGULADORAS DO PROGRAMA ESTRANSFORMA DE APOIO Á TRANSFORMACIÓN EN COOPERATIVAS OU
SOCIEDADES LABORAIS
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director de Galicia Business School explicou
cales son as fortalezas do rural, as novas
oportunidades que existen na contorna rural e
as técnicas para efectuar unha dixitalización
efectiva. Pola súa banda, a subdirectora da
Oficina Galicia Emprende, IGAPE, Fany Suárez,
tamén informou acerca das liñas de actuación e
de apoio que ten en marcha a Xunta de Galicia.

APE GALICIA - NOVAS

❖ MÁIS DUNHA VINTENA DE PERSOAS
ASISTEN Á XORNADA “HAI FUTURO! NOVAS
OPORTUNIDADES PARA A EMPRESA
RURAL” EN MONDOÑEDO, ORGANIZADA
POR APE GALICIA EN COLABORACIÓN CO
GDR TERRAS DE MIRANDA

En xeral, o obxectivo deste ciclo de xornadas
formativas é inspirar ás persoas autónomas das
zonas rurais, animar a emprender, consolidar e
repensar o negocio no rural, destacar as
fortalezas que ten a empresa nesta zona, e
detectar novas oportunidades que chegan da
man dos cambios tecnolóxicos e dos cambios
nos valores dos clientes. Ademais, esta iniciativa
ofrece información sobre o emprendemento, a
mellora no desenvolvemento profesional, a
consolidación dos proxectos e a reinvención dos
negocios.

❖ AO REDOR DUNHA TRINTENA DE PERSOAS
ASISTEN Á XORNADA “HAI FUTURO! NOVAS
OPORTUNIDADES PARA A EMPRESA
RURAL” EN CALDAS DE REIS, ORGANIZADA
POR APE GALICIA EN COLABORACIÓN CON
CALDAS CENTRO COMERCIAL ABERTO

Ao redor dunha vintena de persoas
traballadoras autónomas e pemes de
Mondoñedo asistiron hoxe á xornada
inspiradora “Hai futuro! Novas oportunidades
para a empresa rural”, organizada por APE
Galicia en colaboración coa Xunta de Galicia,
GDR Terras de Miranda e IGAPE, para potenciar
os negocios no rural. No evento, que se
celebrou nas instalacións do GDR Terras de
Miranda, no Pazo San Tomé de Mondoñedo,
participaron o presidente de APE Galicia, José
Ramón Caldas, e o a subdirectora da Oficina
Galicia Emprende, IGAPE, Fany Suárez.
Durante a xornada, Eduardo García Erquiaga,
director de Galicia Business School, foi o
encargado de impartir o relatorio no que
analizou a situación das persoas traballadoras
autónomas das zonas rurais e afondou nas
técnicas para mellorar o seu desenvolvemento
profesional e avanzar nos seus proxectos. O

Ao redor dunha trintena persoas traballadoras
autónomas e pemes de Caldas de Reis asistiron
hoxe á xornada inspiradora “Hai futuro! Novas
oportunidades para a empresa rural”,
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organizada por APE Galicia en colaboración coa
Xunta de Galicia, Caldas Centro Comercial
Aberto e IGAPE, para potenciar os negocios no
rural. No evento, que se celebrou nas
instalacións de Coworking Conexión, situadas
en Juan Fuentes Echevarría, 10 Ofc. 1 (Caldas de
Reis), participaron o presidente de APE Galicia,
José Ramón Caldas, e o responsable das Oficinas
do Igape da Zona Sur, Miguel Fidalgo.

EMPRESA RURAL” CELEBRADA EN TUI
CUNHA TRINTENA DE PARTICIPANTES

Máis polo miúdo, Eduardo García Erquiaga,
director de Galicia Business School, foi o
encargado de impartir o relatorio no que
analizou a situación das persoas traballadoras
autónomas das zonas rurais e afondou nas
técnicas para mellorar o seu desenvolvemento
profesional e avanzar nos seus proxectos. O
director de Galicia Business School explicou
cales son as fortalezas do rural, as novas
oportunidades que existen na contorna rural e
as técnicas para efectuar unha dixitalización
efectiva. Pola súa banda, o responsable das
Oficinas do Igape da Zona Sur, tamén informou
acerca das liñas de actuación e de apoio que ten
en marcha a Xunta de Galicia.

O ciclo de xornadas inspiradoras “Hai futuro!
Novas oportunidades para a empresa rural”
para potenciar os negocios nesta contorna
chegou hoxe a súa fin cunha última charla en
Tui, que contou coa colaboración da Asociación
de Comerciantes e Industriais de Tui (Acitui), a
Cámara Comercio de Tui, a Xunta de Galicia e
IGAPE. No evento, que tivo lugar na Cámara
Oficial de Comercio, Industria e Navegación de
Tui, participaron o presidente de APE Galicia,
José Ramón Caldas, a secretaria xeral, Sonia
Acuña, e o responsable das Oficinas do Igape da
Zona Sur, Miguel Fidalgo.

En xeral, o obxectivo deste ciclo de xornadas
formativas é inspirar ás persoas autónomas das
zonas rurais, animar a emprender, consolidar e
repensar o negocio no rural, destacar as
fortalezas que ten a empresa nesta zona, e
detectar novas oportunidades que chegan da
man dos cambios tecnolóxicos e dos cambios
nos valores dos clientes. Ademais, esta iniciativa
ofrece información sobre o emprendemento, a
mellora no desenvolvemento profesional, a
consolidación dos proxectos e a reinvención dos
negocios.

A clausura, na que participaron unha trintena de
persoas, estivo conducida polo director de
Galicia Business School, Eduardo García
Erquiaga, que analizou a situación das persoas
traballadoras autónomas das zonas rurais e
afondou nas técnicas para mellorar o seu
desenvolvemento profesional e avanzar nos
seus proxectos. O director de Galicia Business
School explicou cales son as fortalezas do rural,
as novas oportunidades que existen na
contorna rural e as técnicas para efectuar unha
dixitalización efectiva. Pola súa banda, o
responsable das Oficinas do Igape da Zona Sur,
Miguel Fidalgo, tamén informou acerca das liñas
de actuación e de apoio que ten en marcha a
Xunta de Galicia.

Esta trátase da sexta xornada do ciclo “Hai
futuro! Novas oportunidades para a empresa
rural”, despois de ter pasado por Ourense,
Monforte de Lemos, Fene, Boiro e Mondoñedo.

Máis polo miúdo, o obxectivo deste ciclo de
xornadas formativas foi inspirar ás persoas
autónomas das zonas rurais, animar a
emprender, consolidar e repensar o negocio no

❖ ÉXITO TOTAL NA ÚLTIMA XORNADA “HAI
FUTURO! NOVAS OPORTUNIDADES PARA A
4

BOLETÍN APE GALICIA * XUÑO 2022

rural, destacar as fortalezas que ten a empresa
nesta zona, e detectar novas oportunidades que
chegan da man dos cambios tecnolóxicos e dos
cambios nos valores dos clientes. Ademais, esta
iniciativa ofreceu información sobre o
emprendemento,
a
mellora
no
desenvolvemento profesional, a consolidación
dos proxectos e a reinvención dos negocios.

30.000 bolsas de papel ecolóxico cedidas por
Sogama, no marco do acordo colaborativo
firmado entre ambas partes a prol da
preservación do Medio Ambiente e da loita
contra os residuos plásticos e o cambio
climático.

Esta trátase da sétima e última xornada do ciclo
“Hai futuro! Novas oportunidades para a
empresa rural”, despois de ter pasado por
Ourense, Monforte de Lemos, Fene, Boiro,
Mondoñedo e Caldas de Reis, con ao redor de
200 asistentes en total.

❖ APE GALICIA SÚMASE Á LOITA CONTRA O
CAMBIO CLIMÁTICO AO REPATIR ENTRE OS
SEUS ASOCIADOS MÁIS DE 30.000 BOLSAS
DE PAPEL ECOLÓXICO CUMPLINDO UN ANO
MÁIS CO CONVENIO COLABORATIVO
FIRMADO CON SOGAMA
Máis polo miúdo, a campaña dálle prioridade ao
sector comercial, onde se consume un maior
numero de bolsas, ofrecendo outras
alternativas e promovendo aquelas nas que se
utilicen recursos renovables como é o papel.
Deste xeito, ao introducir a sustentabilidade nas
empresas do territorio galego, os seus procesos
de xestión serán máis eficientes e respectuosos
co medio ambiente, dando lugar deste modo a
un maior benestar e calidade de vida entre os
cidadáns. O cambio climático é unha realidade
que temos a obriga de frear e, para conseguilo,
dende APE Galicia actúamos con medidas e
iniciativas que lle dean visibilidade a esta
problemática. A idea é actuar dende os sectores
pequenos, de forma local, para así chegar a
acadar un cambio global.
Doutra banda, ademais de servir de exemplo, o
que se pretende con esta iniciativa é concienciar
e darlle visibilidade ao impacto negativo que
teñen sobre o medio ambiente e o ecosistema

APE Galicia vén de distribuír entre as súas
entidades profesionais asociadas ao redor de
5
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as bolsas non biodegradables, un problema
ecolóxico que dende APE Galicia, Sogama e a
Xunta de Galicia consideramos que é
imprescindible atallar. A través desta campaña,
APE Galicia, Sogama e a Xunta loitan por acadar
un mundo máis sostible ante os desafíos
ecolóxicos que se presentan en todo o planeta.

comportamentos sustentables podería reducir
as nosas emisións entre un 40% e 70% para
2050. Polo tanto, cada aportación individual
suma e, se tomamos medidas dende agora, a
sociedade en conxunto pode darlle a volta a
estes datos e restaurar un planeta máis san,
limpo e sustentable, xuntas e xuntos somos
máis fortes.

❖ APE GALICIA XUNTO Á ESCOLA DE
NEGOCIOS GALICIA BUSINESS SCHOOL
LANZA UN SORTEO DE BECAS DESCONTO
NOS PROGRAMAS PROFESIONAIS DO
CENTRO

Como cada ano dende 1973, o pasado día 5 de
xuño celebramos o Día Mundial do Medio
Ambiente, que este ano contou co lema “Unha
soa Terra” e que este ano solicita cambios
profundos nas políticas e nas decisións da
poboación para acadar unha vida máis limpa,
ecolóxica e sustentable. Dende APE Galicia
sumámonos a esta concienciación e chamada á
acción colectiva para protexer e recuperar o
noso planeta, como di o lema só temos unha
Terra e temos que actuar dende xa.

APE Galicia, en colaboración coa escola de
negocios Galicia Business School, lanzou un
sorteo de becas desconto do 50% nos
programas profesionais deste centro.

Sen dúbida, a problemática é real, e os datos así
o amosan, estamos utilizando o equivalente a
1,6 terras para manter o noso estilo de vida
actual e os ecosistemas xa non poden satisfacer
as nosas demandas. Ademais, o 67% das
emisións de gases efecto invernadoiro
responsables do quentamento global están
asociadas aos nosos estilos de vida e, neste
eido, os estudos sinalan que un xiro cara

Máis polo miúdo, entre os programas
disponibles atopábanse o programa executive
en dirección e xestión de empresas, MBAs de
Galicia Business School, másteres en marketing
de Galicia Business School, ou Executive MBA.
Todos estes programas ofrecen a posibilidade
de cursarse tanto presencialmente como en
6
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modalidade de presencialidade dixital a tempo
real dende os seus domicilios ou oficinas, en
función das preferencias de cada participante.

No evento de presentación, que se celebrou o
pasado luns, tivo a oportunidade de participar
APE Galicia, facendo representación das
persoas autónomas e pequenas empresas da
comunidade galega. Tal e como destacou a
ministra, a Economía Social en Galicia xera o 7%
do PIB e está conformada por 7.300 entidades,
entre elas cooperativas agroalimentarias,
gandeiras, culturais, de vivenda, cofradías de
pescadores, sociedades laborais, empesas de
inserción laboral, centros especiais de emprego,
mutualidades, asociacións e fundacións. É o
noso deber poñer en valor, loitar e invertir para
que esta economía social, na que traballan ao
redor de 25.000 persoas en Galicia, medre cada
vez máis.

Ao remate do sorteo elíxese un ganador e tres
suplentes por cada programa. As persoas
afortunadas dispoñen de 48 horas para aceptar
a beca dende a comunicación dos resultados. O
sorteo rematou o 24 de xuño.

❖ O PRESIDENTE E A SECRETARIA TÉCNICA DE
APE GALICIA ASISTEN Á PRESENTACIÓN DO
MANIFESTO SOCIAL DA ECONOMÍA SOCIAL
EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

A economía social trátase dun pilar
fundamental que a vicepresidenta segunda e
ministra de Traballo, Yolanda Díaz, puxo en
valor durante a presentación do Manifesto da
Economía social en Santiago de Compostela,
que este ano acolle a capitalidade da economía
social como recoñecemento a este sector en
Galicia e a cidade de Compostela en concreto.
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empresas (pemes), así como as persoas
traballadoras autónomas, que teñan radicado o
seu domicilio social ou que conten con algún
centro de traballo en Galicia.

INFORMACIÓN PARA
AUTÓNOMOS

Requisitos
Ter, cando menos, unha persoa traballadora por
conta allea.

❖ A XUNTA DE GALICIA TEN ABERTO O
PROCESO DE SELECCIÓN DO PROGRAMA
GRATUÍTO
RESPONSABILÍZATE
PARA
AXUDAR ÁS PEMES GALEGAS A SER MÁIS
SOSTIBLES
E
IMPULSAR
A
SÚA
COMPETITIVIDADE

Non superar os 50 millóns de euros de volume
de negocio anual ou ter un balance anual
inferior a 43 millóns de euros.
Non ser entidades sen ánimo de lucro.
Prazo de presentación
Aberto todo o ano
1. O prazo estará aberto desde o día seguinte ao
da publicación destas bases no Diario Oficial de
Galicia e ata que se acade o número de prazas
máximo
segundo
a
dispoñibilidade
orzamentaria, que virá determinada pola contía
de adxudicación do contrato de servizos do
programa Responsabilizate.

Fases do programa
Servizos a que optarán as empresas
beneficiarias do Programa RESPONSABILÍZATE:

2. Unha vez cuberto o número de prazas
máximo, pecharase a inscrición, o que será
comunicado a través da páxina web
https://rse.xunta.gal e da sede electrónica da
Xunta de Galicia.

1º. Análise do estado, potencial competitivo e
situación
da
responsabilidade
social
empresarial (RSE). Trátase de avaliar o estado
inicial da empresa exercendo un estudo
completo nos diferentes ámbitos da empresa.

Todos os trámites administrativos que as
persoas interesadas deban realizar tras a
presentación da solicitude deberán ser
efectuados electronicamente accedendo á
Carpeta cidadá da persoa interesada, dispoñible
na sede electrónica da Xunta de Galicia

2º. Asesoramento e formación. As pemes
participantes recibirán un módulo formativo
para afondar no coñecemento e nas
ferramentas da RSE. Asemade, as empresas
recibirán un asesoramento individualizado para
a construción dun plan de acción RSE.

❖ A XUNTA DE GALICIA VÉN DE PUBLICAR AS
BASES DAS AXUDAS PARA A MELLORA DA
CAPACIDADE DE INNOVACIÓN DAS
EMPRESAS EN GALICIA

3º. Plan de acción, implantación e seguimento
das accións de RSE: a partir do informe de
resultados da diagnose e da formación
impartida, definirase a metodoloxía para a
elaboración dun plan de acción individualizado
para a implantación dun mínimo do 20 % das
accións previstas no Plan de acción en RSE.

A A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de
Galicia as bases reguladoras para a concesión,
en réxime de concorrencia competitiva, das
axudas para a mellora da capacidade de
innovación das empresas en Galicia, a través do
financiamento de bonos de innovación para

Benificiarios/as
Poderán ser beneficiarias do programa
Responsabilízate as pequenas e medianas
8
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pequenas e medianas empresas cuxa actividade
se enmarca nas prioridades estratéxicas da
RIS3, e se procede á súa convocatoria para o ano
2022 (código de procedemento IN848F).

En concreto, a liña 1 está dirixida a
microempresas e pequenas empresas e a liña 2
está enfocada a microempresas, pequenas e
medianas empresas. Cabe destacar que todas
elas deberán ter domicilio social ou un centro de
traballo en Galicia. As solicitudes ao programa
presentaranse a través da sede electrónica da
Xunta (https://sede.xunta.gal) e o prazo de
presentación será dun mes a contar dende o día
seguinte ao da publicación da convocatoria no
Diario Oficial de Galicia.

En concreto, a estratexia da RIS3 é a estratexia
integral para artellar todas as actuacións da
I+D+i en Galicia, integra os grandes obxectivos
da política económica e industrial da Unión
Europea,
construída
arredor
da
sustentabilidade, o Pacto verde europeo, a
transformación dixital e a responsabilidade
social.
A finalidade destas subvencións é axudar ás
microempresas e pemes a que realicen
actividades de innovación que poidan levarse a
cabo de maneira inmediata a través da
contratación de servizos profesionais externos
aos axentes de innovación para acadar un salto
cualitativo e cuantitativo na súa actividade de
I+D+i a curto prazo e repercutan directamente
na capacidade para dar resposta aos retos
actuais das empresas a través da innovación.

❖ A XUNTA PON A DISPOSICIÓN DO TECIDO
EMPRESARIAL GALEGO UNHA NOVA
FERRAMENTA
INFORMÁTICA
PARA
INTERCAMBIAR DATOS E AXUSTAR A
OFERTA Á DEMANDA DE EMPREGO

Máis polo miúdo, o programa conta con dúas
liñas de actuación subvencionables. Por unha
banda, a liña 1, cun crédito total de 700.000
euros, consiste en bonos para servizos de apoio
á innovación, para o financiamento das
actividades destinadas á protección da
innovación e o coñecemento, transferencia
tecnolóxica, comercialización e que permitan o
desenvolvemento de novos produtos e servizos
ou mellora da competitividade empresarial.

A conselleira de Promoción do Emprego e
Igualdade, María Jesús Lorenzana, mantivo onte
en Vilagarcía de Arousa unha xuntanza co
presidente da Federación Comarcal de
Empresarios de Arousa (Feca), José Luis
Vilanova, para abordar, entre outros asuntos, as
políticas de competencia autonómica que
desenvolve o Goberno galego para impulsar o
labor dos autónomos e das pemes en Galicia e
para informar sobre a nova ferramenta
informática que está a deseñar o Goberno
galego para o Servizo Público de Emprego e que
está a poñer a disposición do tecido empresarial
para intercambiar datos e información e, deste
xeito, axustar a oferta á demanda de emprego.

E, doutra banda, a liña 2, con bonos para xestión
do financiamento da innovación, para a
subvención dos custos de actividades de
xestión, contratadas cos axentes da innovación,
encamiñadas á tramitación de incentivos e
beneficios fiscais para a I+D+i (Tipo A e cun
crédito total de 150.000 euros) ou á solicitude
de financiamento a proxectos ou actuacións de
I+D+i en convocatorias de axudas estatais,
europeas ou internacionais (Tipo B e cun crédito
total de 150.000 euros).
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de Capacidades para o Emprego, que está a
ultimar a Xunta, conectará as necesidades
formativas do mercado laboral galego coas
oportunidades de traballo para aproveitar o
talento de Galicia. Segundo explicou Lorenzana,
o pasado mes de maio rematou a avaliación da
oferta formativa para detectar o grao de
cobertura e posibles carencias para actualizar,
deste xeito, o que resulte preciso e crear novos
módulos e contidos formativos que se mostren
útiles e con perspectiva de futuro.

En palabras de Lorenzana, é importante que se
adhiran a esta iniciativa o maior número de
federacións e asociacións de empresarios de
Galicia para poder mellorar a orientación e a
colocación das traballadores e traballadores. A
titular de Promoción do Emprego e Igualdade
apelou, así, á colaboración público-privada para
poder dar solución á falta de man de obra que
existe na actualidade nalgúns sectores de
actividade.

Na actualidade, estanse a avaliar as conclusións
recompiladas do estudo que se obtiveron,
segundo remarcou a conselleira, grazas á
colaboración dos axentes sociolaborais
implicados, entre os que se atopan as principais
asociacións e representantes empresariais dos
distintos sectores da comunidade autónoma.
“Son colectivos con gran coñecemento e ampla
experiencia que exercen de intermediarias co
noso tecido produtivo como é o caso da
Federación Comarcal de Empresarios de
Arousa”, apuntou.

Lorenzana, quen puxo en valor o traballo de
información e asesoramento que desenvolve
desde hai máis de 30 anos a Federación
Comarcal de Empresarios de Arousa, destacou,
así mesmo, os programas que ten en marcha a
Xunta para apoiar ás autónomas e autónomos
galegos e ás pemes para seguir impulsando na
comarca arousá o emprego e a formación do
persoal traballador.
Neste senso, indicou que a Consellería de
Promoción do Emprego e Igualdade está a
destinar neste 2022 máis de 37 millóns de euros
en axudas para os traballadores por conta
propia, das que nestes intres están activas as
liñas de apoios á promoción do emprego
autónomo (12,5M€); á contratación indefinida
do primeiro, segundo e terceiro traballador
(1,35M€); á posta en marcha de pequenas
empresas de nova creación ou iniciativas de
emprego cualificadas de base tecnolóxica
(2M€); o Bono Concilia (1M€); ou as axudas para
garantir o funcionamento das entidades
asociativas do sector, dotadas con máis de
320.000 euros.

Para rematar, Lorenzana sinalou que o diálogo
fluído co tecido empresarial e un enfoque de
maior proximidade nos programas de axudas
están a permitir un impulso ao emprego e á
formación na comarca arousá. Ao respecto,
lembrou que o número de desempregados na
comarca arousá é a cifra máis baixa acadada
nun mes de maio nos últimos quince anos.

❖ AS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEMES PODEN
BORRAR A PEGADA DIXITAL QUE DEIXAN
NA WEB A TRAVÉS DE EMPRESAS
ESPECIALIZADAS

A conselleira, así mesmo, informou que hoxe
remata o prazo de solicitude para as axudas
dedicadas a financiar as unidades formativas
nas empresas, que conta con 14 millóns de
euros nesta convocatoria, 3,5 millóns máis que
na anterior edición.

Unha mala noticia no xigante de internet pode
acabar coa reputación e afectar negativamente
ao prestixio dunha persoa ou empresa. Baixo
esta premisa naceron empresas especializadas
que traballan para borrar da web información
ou datos das persoas autónomas ou empresas

Axenda de Capacidades
No eido da formación para o emprego,
Lorenzana sinalou tamén que a Axenda Galega
10
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que poden xerar problemas de seguridade e ser
utilizados de maneira indebida ou fraudulenta.
Algunhas empresas coñecidas neste sector son
TeBorramos,
Honoralia,
ePrivacidad,
OnBranding ou RepScan.

seus ten o dereito a solicitar, baixo certas
condicións, que os enlaces que dirixan a
información particular non figuren nos
resultados dunha busca en Internet realizada
polo seu nome e apelidos.

Ás veces, na web ou plataformas dixitais
podemos atopar todo tipo de contido relativo a
diferentes negocios, tanto verdadeira como
falsa, que pode arruinar totalmente a súa
reputación e levalos á quebra. Neste eido, é
sabido que o que se publica na rede xera unha
publicidade e, en ocasións, unha imaxe negativa
que gracias a este tipo de empresas se pode
controlar. Hoxe en día, ter unha boa reputación
online é fundamental para o crecemento dun
negocio.

Para esta práctica existen empresas que
realizan un traballo minucioso que consiste en
eliminar toda esa pegada dixital que non nos
interesa que estea nas plataformas online. Unha
das principais empresas a nivel nacional en
materia de supresión de datos na web e
exercicio do dereito ao esquecemento é
TeBorramos, constituída por un equipo de
periodistas, avogados, informáticos e outros
profesionais do sector dixital e que conta con
máis de 15 anos de experiencia no sector da
consultoría en tecnoloxías de información.

Máis polo miúdo, a época de transformación
dixital na que vivimos actualmente proporciona
un gran número de vantaxes pero, doutra
banda, tamén existen os perigos e riscos na
sociedade hiperconectada. En relación a isto, no
caso de empresas e particulares non podemos
obviar que Internet é o seu escaparate cara o
público, por esta razón é tan importante exercer
un control do contido que se amosa na rede e
que pode influír na súa reputación tanto de
maneira positiva como negativa. Doutra banda,
tamén existen directorios e outras bases de
datos nos que se atopa almacenada
información privada e persoal de empresas ou
persoas autónomas susceptible de ser utilizada
de forma maliciosa.

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA ÁS
SUBVENCIÓNS PARA O APOIO Á
CONSOLIDACIÓN DAS ENTIDADES DA
ECONOMÍA SOCIAL DE GALICIA BONO
CONSOLIDA ECONOMÍA SOCIAL
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de
Galicia as bases reguladoras das axudas para o
apoio á consolidación das entidades da
economía social de Galicia Bono consolida
economía social, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2022 (código de
procedemento TR802L).

Ao amparo destas conductas contamos co
dereito ao esquecemento que se recolleu
expresamente no Regulamento (UE) 2016/679
do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de
abril de 2016, e na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de
decembro, de Protección de Datos Persoais e
garantía dos dereitos dixitais. Estes dereitos
protexen ás persoas afectadas de cara ao
acceso, a rectificación, oposición, supresión,
portabilidade e limitación destes datos,
prevalecendo á privacidade dos cidadáns fronte
a outros intereses. Por iso, calquera persoa ou
empresa que vexa publicados datos privados

As empresas de economía social teñen
demostrado a súa capacidade de resistencia ás
crises, de creación de emprego estable e de
calidade, de vinculación co territorio e de
mellora do benestar social, polo que resulta
procedente facilitar a súa consolidación como
un dos factores que pode permitir a existencia
de estruturas permanentes de emprego de
calidade. A consolidación das entidades de
economía social é crucial, motivo polo que se fai
necesario fortalecer a súa actividade mediante
axudas que apoien a súa consolidación.
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En concreto, este programa ten como finalidade
apoiar a consolidación das entidades da
economía social, así como reforzar a súa
presenza no tecido económico de Galicia, con
especial incidencia na transformación dixital e
na mellora da eficiencia enerxética,
contribuíndo ao impulso da súa actividade
económica,
incrementando
a
súa
competitividade e, en definitiva, mantendo
empregos de calidade.

❖ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS BASES
REGULADORAS DO PROGRAMA ESTRANSFORMA
DE
APOIO
Á
TRANSFORMACIÓN EN COOPERATIVAS OU
SOCIEDADES LABORAIS
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de
Galicia as bases reguladoras do programa EsTransforma en cooperativas ou sociedades
laborais dos negocios sen remuda xeracional, de
todo tipo de sociedades e das persoas
traballadoras autónomas, que xa estivesen a
exercer unha actividade económica, e se
procede á súa convocatoria para a anualidade
2022 (código de procedemento TR802R).

Máis polo miúdo, poderanse acoller a estas
axudas as seguintes entidades da economía
social: sociedades cooperativas, sociedades
laborais, empresas de inserción e centros
especiais de emprego. Ademais, os conceptos
subvencionables
son
o
equipamento
informático; a adquisición e desenvolvemento
de software e páxinas web; márketing,
comunicación ou relanzamento comercial;
mellora na eficiencia enerxética; adquisición de
equipament;, reforma do local de negocio;
mobiliario; obtención de certificacións de
calidade; creación e desenvolvemento da imaxe
corporativa da entidade; e plan de protección
de datos.

As empresas de economía social e,
singularmente, as cooperativas e sociedades
laborais teñen demostrado a súa capacidade de
resistencia ás crises, de creación de emprego
estable e de calidade, de vinculación co
territorio e de mellora do benestar social, polo
que resulta procedente activar suficientemente
as súas potencialidades de emprendemento e
autoemprego.

En canto á contía das axudas, será equivalente
ao 80% do custo total dos gastos
subvencionables, co límite de 3.000 euros para
cada un dos gastos incluídos en márketing,
comunicación ou relanzamento comercial;
obtención de certificacións de calidade;
creación e desenvolvemento da imaxe
corporativa da entidade; e plan de protección
de datos. Compre lembrar tamén que o límite
máximo das axudas establécese en 20.000
euros por cada entidade solicitante.

Estas axudas están destinadas a poñer remedio
a unha grave perturbación na economía galega
provocada pola COVID-19 en termos de
emprego e de actividade económica e a facilitar
o desenvolvemento desta actividade económica
mediante fórmulas de economía social. Neste
eido, estas subvencións facilitarán a liquidez
necesaria
para
realizar
investimentos,
asesoramentos,
servizos
especializados
enfocados
á
profesionalización
e
desenvolvemento estratéxico da nova entidade,
e gastos correntes no inicio da súa actividade.

O período de execución de accións abranguerá
desde o 1 de novembro de 2021 ata o 31 de
outubro de 2022. No que respecta as solicitudes
ao programa presentaranse a través da sede
electrónica da Xunta e o prazo de presentación
comezará a partir do día seguinte ao da
publicación da orde no Diario Oficial de Galicia
e finalizará o 30 de setembro de 2022, agás que
se produza o suposto de esgotamento do
crédito.

En concreto, estas subvencións están dirixidas a
sociedades laborais ou cooperativas que xurdan
dalgún dos procesos seguintes:
- Constitución por ausencia de remuda
xeracional: Constitución dunha sociedade
laboral ou dunha cooperativa, debidamente
12
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inscritas no rexistro correspondente na data da
solicitude, integradas total ou parcialmente
polas persoas traballadoras cuxos contratos
resultasen extinguidos por causa de crise ou
xubilación da súa persoa empregadora.

para a transformación nunha destas entidades
de economía social.
- 3.000 euros para cada un dos gastos incluídos
na creación e desenvolvemento da imaxe
corporativa da entidade; obtención de
certificacións
de
calidade;
márketing,
comunicación ou relanzamento comercial; e
plan de protección de datos.

- Constitución por persoas autónomas:
Constitución dunha sociedade laboral ou dunha
cooperativa, debidamente inscritas no rexistro
correspondente na data da solicitude, que
estean integradas por persoas traballadoras
autónomas que xa estivesen a realizar unha
actividade laboral e, polo tanto, estean en
situación de alta no correspondente réxime de
persoas
traballadoras
autónomas
da
Seguridade Social ou na mutualidade do colexio
profesional.

O límite máximo das axudas para os gastos
subvencionables especificados establécese en
50.000 euros por entidade beneficiaria.
Porén, a contía da axuda poderá incrementarse
en 3.000 euros por cada unha das seguintes
condicións que se cumpran, cun máximo de
24.000 euros por entidade beneficiaria:
- No caso de que a sede social da entidade
beneficiaria estea situada nun concello rural.

Constitución
por
transformación:
Transformación de todo tipo de sociedades en
cooperativas
ou
sociedades
laborais
debidamente
inscritas
no
rexistro
correspondente na data da solicitude.

- Se as entidades beneficiarias están formadas
maioritariamente por mulleres.
- No caso de que na actividade económica da
nova entidade beneficiaria as mulleres
contratadas nos grupos ocupacionais se atopen
subrepresentadas.

Máis polo miúdo, os conceptos subvencionables
son o asesoramento legal para a constitución da
cooperativa ou da sociedade laboral, así como
para a transformación nunha destas entidades
de economía social (os gastos de rexistro,
notaría e os informes legalmente preceptivos
para o proceso de transformación); a creación e
desenvolvemento da imaxe corporativa da
entidade; a obtención de certificacións de
calidade;
marketing,
comunicación
ou
relanzamento comercial; plan de protección de
datos; equipamento informático; adquisición e
desenvolvemento de software e páxinas web;
mellora na eficiencia enerxética; adquisición de
equipamento; reforma do local de negocio; e
mobiliario.

- No caso de que as entidades estean formadas
maioritariamente por persoas menores de 30
anos na data de solicitude da axuda.
- Cando as entidades beneficiarias estean
formadas maioritariamente por persoas
emigrantes retornadas.
- Se as entidades beneficiarias están formadas
maioritariamente por persoas maiores de 45
anos.
- No caso de que as entidades beneficiarias
estean formadas maioritariamente por persoas
con discapacidade.
- No caso de que as entidades beneficiarias
estean formadas maioritariamente por persoas
trans.

En canto á contía das axudas, será equivalente
ao 80% do custo tota dos gastos
subvencionables cos seguintes límites:
- 6.000 euros para os gastos incluídos no
asesoramento legal para a constitución da
cooperativa ou da sociedade laboral, así como

No que respecta ás solicitudes ao programa,
presentaranse a través da sede electrónica da
Xunta (https://sede.xunta.gal) e o prazo de
13
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presentación de solicitudes comezará a partir
do día seguinte ao da publicación da orde no
Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de
setembro de 2022, agás que se produza o
suposto de esgotamento do crédito.
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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/
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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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