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BOLETÍN AGOSTO 2022 

 

APE GALICIA - NOVAS 

✓ OS PRESIDENTES DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN CALDAS, E O DA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS EN ESTADOS UNIDOS (AEGUSA), JOSÉ MANUEL BRANDARIZ, 

FIRMAN UN ACORDO DE COLABORACIÓN PARA SUMAR SINERXIAS E SEGUIR 

TRABALLANDO POLAS PERSOAS AUTÓNOMAS E PEQUENOS EMPRESARIOS 

 

✓ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN CALDAS, EN NOME DA 

ASOCIACIÓN É NOMEADO ILUSTRE COFRADE DA ENXEBRE ORDE DA VIEIRA NA 

SÚA CELEBRACIÓN ANUAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA 

 

 

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

✓ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS BASES DOS OBRADOIROS E DAS AXUDAS Á 

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (IG300C) 

 

✓ AXUDAS QUE REMATAN O PRAZO DE SOLICITUDE DURANTE O MES DE AGOSTO 

E SETEMBRO 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE 

SOLUCIÓNS AVANZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO DA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

✓ GALICIA SITÚASE COMO A CUARTA COMUNIDADE NA QUE MÁIS DESCENDE O 

DESEMPREGO NO MES DE XULLO 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS AXUDAS A ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL 

PARA A PROMOCIÓN DE ACTUACIÓNS DE SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS E 

INCLUSIÓN SOCIAL 

 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS SUBVENCIÓNS PARA A 

IMPLANTACIÓN DA LOXÍSTICA AVANZADA E SUSTENTABLE 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS AXUDAS AO INVESTIMENTO PARA 

INFRAESTRUTURAS LOCAIS PROMOVIDAS POR GRANDES EMPRESAS GALEGAS 

 

✓ O GOBERNO DÁ O PISTOLETAZO DE SAÍDA ÁS AXUDAS AO SECTOR DO 

TRANSPORTE POR ESTRADA 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA A NOVA LIÑA DE AXUDAS PARA PERSOAS 

AUTÓNOMAS 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS AXUDAS E PRÉSTAMOS PARA O 

FINANCIAMENTO DOS PROXECTOS DE INVESTIMENTO EMPRESARIAL 

 

✓ GALICIA INCREMENTA O NÚMERO DE AFILIADOS AO RÉXIME OFICIAL DE 

AUTÓNOMOS NO MES DE XULLO 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA OS BONOS DIXITAIS PARA COLECTIVOS 

VULNERABLES 

 

✓ A EGAP E O ISSGA POÑEN EN MARCHA OS CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS 

LABORAIS 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA O PROGRAMA “MENTORING PARA 

AUTÓNOM@S” 

 

✓ AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA QUE REMATAN O PRAZO DURANTE OS 

PRÓXIMOS MESES 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA IMPULSA A CONCILIACIÓN FAMILIAR COA PUBLICACIÓN DE 

NOVAS AXUDAS 

 

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

EQUIPAMENTOS E ACTIVOS PARA A INDUSTRIA CULTURAL E CREATIVA GALEGA 

 

✓ SETE DE CADA DEZ PERSOAS AUTÓNOMAS FIXÉRONSE TRABALLADORAS POR 

CONTA PROPIA POR NECESIDADE 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA UNHA LIÑA DE AXUDAS PARA A 

FORMACIÓN NO SECTOR PESQUEIRO 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA LANZA AXUDAS PARA O FOMENTO DA UTILIZACIÓN DE 

MAQUINARIA AGRÍCOLA EN RÉXIME ASOCIATIVO 
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APE GALICIA - FORMACIÓN 

✓ APE GALICIA MANTÉN ABERTO 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 

 

✓ APE GALICIA, EN COLABORACIÓN CON MAUDE, ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN 

PARA DOUS CURSOS GRATUÍTOS SOBRE COMPETENCIAS DIXITAIS 
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❖ OS PRESIDENTES DE APE GALICIA, JOSÉ 

RAMÓN CALDAS E O DA ASOCIACIÓN DE 

EMPRESARIOS EN ESTADOS UNIDOS 

(AEGUSA), JOSÉ MANUEL BRANDARIZ, 

FIRMAN UN ACORDO DE COLABORACIÓN 

PARA SUMAR SINERXIAS 

Os presidentes de APE Galicia, José Ramón 

Caldas Martínez, e o da Asociación de 

Empresarios en Estados Unidos (AEGUSA), José 

Manuel Brandariz, firman un convenio de 

colaboación para sumar sinerxias e seguir 

traballando poas persoas autónomas e 

pequenos empresarios.  

 

Un acordo que implica traballar conxuntamente 

para o establecemento de formas e canais de 

colaboración mutua, facilitando a elaboración e 

intercambio de propostas relativas a materias de 

interese xeral ou sectorial dos autónomos e 

pemes. 

 

 

❖ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ 

RAMÓN CALDAS, EN NOME DA ASOCIACIÓN 

É NOMEADO ILUSTRE COFRADE DA 

ENXEBRE ORDE DA VIEIRA NA SÚA 

CELEBRACIÓN ANUAL EN SANTIAGO DE 

COMPOSTELA 

 

 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas 

Martínez, en nome da asociación de autónomos 

foi nomeado Ilustre Cofrade da Enxebre Orde da 

 

APE GALICIA - NOVAS 
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Vieira na súa celebración anual en Santiago de 

Compostela.  
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❖ A XUNTA DE GALICIA PUBLICA AS BASES DOS 

OBRADOIROS E DAS AXUDAS Á 

DIXITALIZACIÓN INDUSTRIA 4.0 (IG300C) 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras dos obradoiros e 

das axudas á dixitalización Industria 4.0 do Igape 

para o ano 2022, cofinanciadas no marco do 

programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e 

procedeu á súa convocatoria en réxime de 

concorrencia competitiva (código de 

procedemento IG300C). 

Coas axudas á dixitalización preténdese apoiar a 

posta en marcha de sistemas cuxa finalidade 

sexa o soporte de procesos sectoriais 

multiempresa, como poden ser ordes de 

fabricación distribuída, sistemas de facturación, 

procesos entre un líder industrial cara ás 

empresas que conforman a súa cadea de valor, 

Business Process Management en xeral, etc. ou 

proxectos individuais cara á dixitalización ou 

conectividade da peme. 

A quen vai dirixido? 

Obradoiros: 

Os obradoiros concíbense como espazos de 

encontro entre empresas para explorar 

solucións tecnolóxicas e vías de colaboración 

que dean lugar a proxectos de implementación 

de ferramentas dixitais colaborativas sectoriais 

susceptibles de optar ás axudas establecidas 

nestas bases ou noutras convocatorias, ou ben 

oportunidades de hibridación intersectorial. 

Estes espazos de encontro terán 

necesariamente carácter presencial, aínda que 

poderá continuarse o contacto entre os 

membros do grupo e poderán organizarse 

outros eventos en contornos virtuais. 

Tendo en conta a actual situación, aclárase que 

se considerará que un espazo de encontro ten 

«carácter presencial» cando as persoas 

participantes estean simultaneamente no 

mesmo lugar, ou ben cando empreguen unha 

ferramenta de presenza virtual que asegure a 

súa interacción simultánea desde distintos 

lugares, como pode ser unha videoconferencia 

grupal. 

Cada espazo de encontro poderá estar 

articulado a través dunha ou de varias reunións, 

ademais doutras actuacións de contacto entre 

os membros do grupo que poidan ser 

necesarias. Estas reunións terán que 

documentarse en vídeo ou por escrito 

acompañadas de fotografías. 

En cada espazo de encontro deberán participar 

persoas dun mínimo de 6 empresas distintas. 

Considerarase que cada reunión está 

validamente constituída para os efectos destas 

axudas se asisten persoas de dous terzos das 

empresas participantes no correspondente 

espazo de encontro. A cada reunión poderán 

asistir diferentes persoas por cada empresa. 

Poderán ser beneficiarios os organismos 

intermedios de carácter empresarial de Galicia. 

Entenderanse como tal para os efectos destas 

axudas: 

a) 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, clústeres empresariais 

ou hubs de innovación dixital ao abeiro da 

Estratexia galega de HID. 

b) Centros tecnolóxicos e centros de apoio á 

innovación tecnolóxica domiciliados en Galicia e 

que estean inscritos no rexistro establecido para 

o efecto polo Ministerio de Ciencia e Innovación 

(Real decreto 2093/2008, do 19 de decembro, 

polo que se regulan os centros tecnolóxicos e os 

centros de apoio á innovación tecnolóxica de 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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ámbito estatal e se crea o rexistro de tales 

centros (BOE nº 20, do 23 de xaneiro de 2009). 

 

PEMES: 

Estas axudas van destinadas á posta en marcha 

de proxectos de dixitalización cuxa finalidade 

sexa a implantación de solucións para o soporte 

dixital de procesos dunha empresa ou para 

proxectos de interconexión dixital de procesos 

entre unha empresa galega e outras empresas, 

ou entre dúas ou máis empresas galegas, como 

poden ser ordes de fabricación distribuída, 

sistemas de facturación, procesos entre un líder 

industrial cara ás pemes que conforman a súa 

cadea de valor. 

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades: 

a) Proxectos colectivos, en que un grupo de 

empresas (opcionalmente coordinadas por un 

organismo intermedio colaborador) aborda 

unha das seguintes tipoloxías de proxecto: 

1º. Propoñen utilizar e implantar un 

determinado sistema nas súas interaccións 

dixitais. 

2º. Propoñen a implantación dun sistema de 

dixitalización, dalgún proceso ou de xestión 

integral, especificamente deseñado ou 

desenvolvido para o seu ámbito de actividade. 

b) Proxectos individuais en que unha peme 

aborda unha das seguintes tipoloxías de 

proxecto: 

1º. Desenvolvemento dunha interface dixital 

para as súas interaccións de negocio, ou 

adopción/implantación dunha solución de 

interacción xa existente cos seus clientes ou 

provedores. 

2º. Sistemas de intelixencia artificial, 

aprendizaxe automática e toma de decisións 

autónomas, interconexión de elementos físicos 

e virtuais, tratamento de datos captados 

(intelixencia de negocio, big data e similares) e 

ciberseguridade. 

 

3º. Implementación de sistemas encamiñados á 

dixitalización de procesos concretos ou de 

xestión integral (ERP, CRM e similares). 

Ademais, os proxectos encadraranse en tres 

tipos distintos en función do importe total 

subvencionable: 

• Tipo 1: proxectos cun importe subvencionable 

de menos de 50.000 € 

• Tipo 2: proxectos cun importe subvencionable 

de entre 50.000 € e 120.000 €. 

• Tipo 3: proxectos cun importe subvencionable 

de máis de 120.000 €. 

Os proxectos da modalidade a) terán preferencia 

sobre os da modalidade b). O Igape poderá 

reclasificar os proxectos entre modalidades e 

tipos no caso de que a clasificación proposta 

pola empresa non sexa correcta. 

Contía das axudas 

Obradoiros: 

A subvención será do 100 % dos gastos 

subvencionables, ata un máximo de 25.000 € por 

proxecto, e concédese ao abeiro do réxime de 

axudas de minimis establecido no Regulamento 

(UE) nº 1407/2013 da Comisión, do 18 de 

decembro de 2013, relativo á aplicación dos 

artigos 107 e 108 do Tratado de funcionamento 

da Unión Europea ás axudas de minimis (DOUE L 

352, do 24 de decembro de 2013). 

Ademais do anterior, co obxectivo de fomentar 

a diversidade de obradoiros, establécese un 

límite máximo de subvención por entidade 

beneficiaria de 60.000 €. No caso de que se 

supere o dito importe, axustarase o importe de 

subvención no proxecto con menor 

precedencia. 

PEMES: 

1. A subvención será do 35 % dos investimentos 

materiais e inmateriais subvencionables para as 

pequenas empresas, e do 25 % para as 

medianas. 
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2. A subvención será do 50 % dos gastos de 

colaboracións externas subvencionables para 

ambas categorías de empresa, pequenas e 

medianas. 

3. As axudas están cofinanciadas no marco do PO 

Feder Galicia 1420, que ten unha taxa de 

cofinanciamento Feder do 80 %, computándose 

como cofinanciamento nacional o investimento 

privado elixible dos beneficiarios polo 20 % 

restante. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

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

presentación está aberto ata o 8 de setembro de 

2022. 

 

❖ QUE AXUDAS REMATAN O PRAZO DE 

SOLICITUDE DURANTE ESTE MES DE AGOSTO 

E O VINDEIRO MES DE SETEMBRO? 

 

 

 
A Xunta de Galicia e o Goberno de España aínda 

teñen vixentes diversas subvencións de interese 

público. Máis polo miúdo, neste mes de agosto, 

o día 8 péchase o prazo de presentación de 

solicitudes para as axudas dirixidas á 

valorización, potenciación, innovación e mellora 

das pequenas e medianas empresas da industria 

forestal de Galicia e do contract. As solicitudes 

faranse a través de 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=IN500B&ano=2022&n

umpub=1&lang=es&c=empresas-e-

profesionais.   

Pola súa banda, o día 12, remata o prazo para 

solicitar as axudas do programa Emega para 

fomentar o emprendemento feminino en Galicia 

mediante a posta en marcha, a mellora e a 

reactivación de iniciativas empresariais 

constituídas por mulleres, xunto a medidas 

complementarias para favorecer a conciliación. 

As solicitudes poden facerse en 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=SI429A&ano=2022&n

umpub=1&lang=es 

Tamén neste mes de agosto, concretamente o 

día 31, péchase o prazo de solicitudes de axudas 

para proxectos de mellora enerxética nas 

empresas, máis coñecido como Programa Bono 

enerxía PEME, destinadas a pemes e autónomos 

con actividade económica no campo do 

comercio, hostalería, artístico-recreativa e 

outros servizos. As solicitudes deberán facerse a 

través de https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=IN417Z 

No que respecta ao vindeiro mes de setembro, o 

día 5 remata o prazo para participar no 

programa Xuventude Mentoring, un programa 

integral de formación e mentoring destinado a 

persoas mozas inscritas e beneficiarias do 

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil na 

Comunidade Autónoma de Galicia, para apoialas 

e acompañalas na súa transición á vida laboral 

tras rematar os seus estudos de grao ou de 

formación profesional superior. Para inscribirse 

farase a través de 

https://www.xuventudementoring.gal/inscricio

n/ 

Pola súa banda, o 15 de setembro péchase o 

prazo para solicitar o Kit Dixital Segmento I, 

neste caso trátase dunha axuda do Goberno de 

España, destinada á dixitalización de empresas 

de entre 10 e 50 empregados, para impulsar os 
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procesos de aumento da produtividade, a 

innovación e a internacionalización. Ademais, 

compre recordar que dentro do Kit Dixital, as 

pemes de entre 3 e 9 traballadores (Segmento II) 

poderán empezar a solicitar as súas subvencións 

a partir do 2 de setembro. As solicitudes faranse 

en 

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/con

vocatoria-de-ayudas-destinadas-la-

digitalizacion-de-empresas-del-segmento-i-

entre 

Xa de cara a finais de setembro, o día 30, son 

máis de dez subvencións as que pechan os seus 

prazos de solicitude. En primeiro lugar, temos o 

programa ES-Transforma, de apoio á 

transformación en cooperativas ou sociedades 

laborais dos negocios sen relevo xeracional, de 

todo tipo de sociedades e das persoas 

traballadoras autónomas, que xa exerceran 

unha actividade económica 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR802R). Pola súa 

banda, tamén remata o prazo do programa de 

apoio á consolidación das entidades da 

economía social de Galicia Bono consolida 

economía social para apoiar as entidades e 

reforzar a súa presencia no tecido económico de 

Galicia con especial incidencia na 

transformación dixital 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?langId=es_ES&codtram=TR802L

). Doutra banda, tamén finaliza o día 30 a 

tramitación do marco de apoio ao acceso ao 

crédito das pemes, instrumentadas mediante 

convenio de colaboración entre o IGAPE, as 

sociedades de garantía recíproca e as entidades 

de crédito adheridas 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?langId=es_ES&codtram=IG535A

). 

Tamén o día 30 de setembro nos atopamos co 

peche das solicitudes para as subvencións 

establecidas pola Consellería de Emprego e 

Igualdade para facilitar un período de práctica 

profesional acompañada dun proceso de 

formación para o emprego ás persoas menores 

de 30 anos, facilitando así a inserción laboral das 

persoas novas, o chamado Programa Talento 30 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?langId=es_ES&codtram=TR353

C). As subvencións para promover o 

autoemprego e a actividade emprendedora das 

persoas emigrantes galegas retornadas a Galicia 

pechan o seu prazo de solicitude a finais de 

setembro (https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=PR937A). Pola súa 

banda, tamén remata o prazo para solicitar os 

incentivos a empresas previamente cualificadas 

e inscritas como iniciativas de emprego de base 

tecnolóxica-IEBT Programa II 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR340E). No caso do 

programa de incentivos á contratación por conta 

allea e á formación tamén pecha o prazo de 

presentación de solicitudes o 30 de setembro 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR342C). Por outro 

lado, o programa II: Emprego con apoio, que 

consiste en subvencionar un conxunto de 

actividades de orientación e acompañamento 

individualizado que prestan persoas 

preparadoras laborais especializadas ás persoas 

traballadoras con discapacidade ou en risco de 

excusión socia, tamén pecha a recepción de 

solicitudes a finais do vindeiro mes 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR342A).   

No que respecta ás axudas para o fomento do 

emprendemento en economía social, tanto para 

o fomento do emprego en cooperativas e 

sociedades laborais coma no fomento de acceso 

á condición de persoa socia, remata o prazo de 

solicitudes o día 30 de setembro 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR802G / 

https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR802J). Doutra 

banda, rematará ese mesmo día o prazo de 

solicitudes para axudas á conciliación da vida 

familiar e laboral de persoas traballadoras por 

conta propia ou autónomas 

(https://sede.xunta.gal/detalle-
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procedemento?codtram=TR341R). Tamén se 

poden solicitar ata finais de setembro as 

subvencións a persoas traballadoras autónomas 

pola contratación indefinida e a formación de 

persoas asalariadas 

(https://sede.xunta.gal/detalle-

procedemento?codtram=TR349F). E por último 

temos o remate de prazo para solicitar o 

programa de promoción do emprego autónomo, 

que consiste na concesión dunha axuda 

económica a aquelas persoas desempregadas 

que pretendan desenvolver a súa actividade 

empresarial ou profesional en Galicia como 

traballadoras autónomas ou por conta propia. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

AXUDAS Á IMPLANTACIÓN DE SOLUCIÓNS 

AVANZADAS PARA O DESENVOLVEMENTO 

DA ECONOMÍA CIRCULAR 

 

A Xunta de Galicia publicou no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas á 

implantación de solucións avanzadas para o 

desenvolvemento da economía circular para o 

ano 2022, cofinanciadas no marco do programa 

operativo Feder Galicia 2014-2020, e se procede 

á súa convocatoria en réxime de concorrencia 

competitiva (código de procedemento IG300F). 

Estas axudas van destinadas á posta en marcha 

de proxectos para o desenvolvemento da 

economía circular cuxa finalidade sexa o 

desenvolvemento e implantación de solucións 

avanzadas para a produción, transporte e 

distribución de materias primas, compoñentes, 

semielaborados e produtos finais, acadando 

reducións e aforros na utilización de recursos 

naturais, auga e enerxía e diminucións na 

xeración de refugallos, subprodutos ou 

desfeitos, coa tendencia de converter os 

refugallos en recursos de uso en outros procesos 

produtivos. 

Modalidades dos proxectos 

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades: 

a) Proxectos colectivos de simbiose industrial en 

que un grupo de empresas (cun mínimo de dúas 

empresas independentes, opcionalmente 

coordinadas por un organismo intermedio 

colaborador) aborda un proxecto de economía 

circular para mellorar o uso dos recursos e 

reducir os impactos ambientais de maneira 

conxunta. A simbiose industrial facilita o 

intercambio de enerxía, materiais, auga e 

subprodutos para pechar os ciclos de materiais e 

enerxía, maximizar o uso de residuos e 

minimizar o uso de materia prima. 

b) Proxectos individuais en que unha peme 

aborda a implantación dun sistema de economía 

circular, parcial ou integral, especificamente 

deseñado ou desenvolvido para o seu ámbito de 

actividade. 

Os proxectos propostos, tanto na modalidade a) 

como na b), deben dirixirse a un ou varios dos 

seguintes obxectivos: 

1) Redución do consumo de recursos no proceso 

produtivo. 

2) Reducir a xeración de residuos no proceso 

produtivo, a perigosidade dos mesmos e/ou 

facilitar a súa reutilización, valorización e/ou 

reciclaxe 

3) Análise do ciclo de vida do produto. 

4) Identificación e implementación de novas 

oportunidades de negocio que persigan a 

reutilización e reparación dos productos. 

5) Servitización: redución do consumo de 

recursos co cambio de enfoque a prestación de 

servizos. 

6) Reacondicionamento, remanufactura e 

reparación avanzada. 

7) Creación de cadeas de valor máis curtas. 

Contía das axudas 

O gasto subvencionable mínimo dos proxectos 

deberá ser de 12.000 €. O importe máximo de 

subvención será de 200.000 € para proxectos 
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colectivos e de 75.000 € para proxectos 

individuais. 

Período de execución das accións 

O prazo de execución dos proxectos de solucións 

avanzadas para o desenvolvemento da 

economía circular non poderá superar o 30 de 

xuño de 2023. Os beneficiarios das axudas 

deberán presentar a solicitude de cobramento 

como máis tarde o 15 de novembro de 2022 

para os proxectos cuxo prazo máximo de 

execución sexa o 15 de novembro de 2022 ou 

anterior, e como máis tarde o 30 de xuño de 

2023 no resto dos proxectos. Os gastos 

realizados entre o 16 de novembro de 2022 e o 

31 de decembro de 2022 poderán ser imputados 

ao 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 está aberto ata o 8 de setembro de 

2022. 

 

❖ GALICIA SITÚASE COMO A CUARTA 

COMUNIDADE NA QUE MÁIS DESCENDE O 

DESEMPREGO POR DETRÁS DA 

COMUNIDADE VALENCIANA, ANDALUCÍA E 

ASTURIAS 

 

 

 
O número de persoas rexistradas nas oficinas do 

Servicio Público de Emprego no mes de xullo 

aumentou en España con respecto ao mes 

anterior en 3.230 persoas, un 0,1% máis en 

relación co mes anterior, situándose en 

2.883.812 persoas, que se trata da cifra máis 

baixa nun mes de xullo dende o ano 2008. Se o 

comparamos con xullo de 2021, cando había un 

total de 3.416.498 persoas paradas, produciuse 

un descenso de 532.683 persoas. 

Pola súa banda, en canto aos contratos 

rexistrados durante o mes de xullo, estes 

sitúanse en 1.665.515 (113.473 menos que o 

mes anterior), dos que un 41,44% son de 

carácter indefinido. 

 

Datos en Galicia 

Persoas paradas en Galicia 

En concreto en Galicia, os datos son máis 

favorables que a nivel estatal, o paro sitúase en 

139.850 persoas, das cales 82.229 son mulleres 

e 57.621 son homes.  Esta cifra supón un total 

1.082 persoas paradas menos que o mes pasado 

(un 0,77% menos) e 12.084 persoas menos que 

en xullo do ano pasado. Ademais, destaca de 

forma positiva que a comunidade galega se sitúa 

como a cuarta rexión na que máis descende o 

desemprego tanto en termos relativos como 

absolutos, por detrás da Comunidade 

Valenciana, Andalucía e Asturias. 

Os datos en Galicia son realmente optimistas xa 

que se trata da cifra máis baixa de persoas 

paradas en Galicia de toda a serie histórica 

dende 1996 e amosan unha clara tendencia de 

descenso de persoas rexistradas no SEPE e un 

incremento do número de contratos. 
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Se analizamos por sectores, os peores datos en 

canto ao número de persoas paradas recólleo o 

sector servizos con 99.066 parados (280 máis 

que o mes anterior), en segundo lugar sitúase a 

industria con 14.743 persoas paradas (395 

menos que en xuño), seguido do sector da 

construción con 9.878 parados (272 menos que 

o mes pasado) e, en último lugar, está a 

agricultura con 4.864 persoas paradas (205 

menos que en xuño). 

Se nos centramos nas provincias galegas, A 

Coruña sitúase como a provincia cun maior 

número de persoas rexistradas no SEPE 

ascendendo esta cifra a 55.753 persoas (554 

menos que en xuño), Pontevedra estaría en 

segunda posición con 54.054 persoas paradas 

(866 menos que en xuño), o número de parados 

en Ourense é de 16.564 (179 máis que o mes 

pasado) e o Lugo ten rexistradas 13.479 persoas 

paradas (159 máis que en xuño). 

Evolución dos contratos en Galicia 

En Galicia os contratos rexistrados ascenden a 

86.723 (o que supón unha subida de 6.381 con 

respecto ao mes pasado), dos cales 30.109 foron 

contratos indefinidos. 

Máis polo miúdo, o número de novos contratos 

ascendeu en todas as provincias da comunidade, 

na Coruña rexistráronse 35.500 contratos (1.796 

máis que en xuño), en Pontevedra 34.526 (2.433 

máis que o mes anterior), En Lugo 9.899 (1.580 

máis que o mes pasado), e en Ourense 6.798 

(572 máis que en xuño). 

Réxime autónomos 

En canto ao réxime especial de autónomos, en 

Galicia tamén se produciu un aumento do 

número de afiliados, situándose este mes de 

xullo nun total de 208.020 autónomos, o que 

supón 111 persoas máis que o mes pasado. 

Se analizamos por sectores, os que sufriron un 

maior descenso de afiliados no réxime especial 

de autónomos foron a educación (-123), 

agricultura (-92), actividades sanitarias e 

servicios sociais (-30), comercio ao por maior e 

por menos (-25) e actividades financeiras e de 

seguros (11). Doutra banda, o sector que 

experimentou un maior número de altas foi a 

hostalería con 266 persoas afiliadas máis con 

respecto ao mes de xuño. 

Se desglosamos os datos por provincias, A 

Coruña e Pontevedra aumentaron o número de 

persoas autónomas, con 62 e 189 afiliados máis 

respectivamente. E Ourense e Lugo diminuíron o 

número de persoas pertencentes ao réxime 

especial de autónomos, con 76 e 64 persoas 

menos respectivamente. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS AXUDAS A 

ENTIDADES DE INICIATIVA SOCIAL PARA A 

PROMOCIÓN DE ACTUACIÓNS DE SERVIZOS 

SOCIAIS COMUNITARIOS E INCLUSIÓN 

SOCIAL 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión de 

subvencións a entidades de iniciativa social para 

a promoción de actuacións de servizos sociais 

comunitarios e inclusión social para os anos 

2022 e 2023, financiadas parcialmente con 

fondos REACT-UE como parte da resposta da 

Unión Europea á pandemia da COVID-19, no 

marco do programa operativo FSE Galicia 2014-

2020, e procede á súa convocatoria (código de 

procedemento BS631A). 

Trátase de actuacións que se leven a cabo a 

través da atención ás persoas nos centros de 

inclusión e emerxencia social e a través do 

desenvolvemento dos programas e/ou servizos 

na área de actuación dos servizos sociais 

comunitarios, de inclusión e, especificamente, 

da inclusión social e laboral da poboación 

inmigrante. 

Ás subvencións obxecto desta convocatoria 

destínase un orzamento total de sete millóns 

cento noventa mil euros (7.190.000,00 €), 

distribuído en dúas anualidades. 
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3.595.000 para o ano 2022 e 3.595.000 para o 

ano 2023. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

entidades de iniciativa social que: 

Estean inscritas no Rexistro Único de Entidades 

Prestadoras de Servizos Sociais 

Carezan de ánimo de lucro 

Teñan o seu domicilio social en Galicia ou 

delegación na Comunidade Autónoma 

Dentro dos límites da lexislación autónomica, 

tamén poderán ser beneficiarias destas 

subvencións as agrupacións de organizacións 

sen personalidade xurídica, sempre que poidan 

levar a cabo os proxectos, as actividades ou os 

comportamentos ou se encontren na situación 

que motiva a concesión da subvención. 

Actuacións subvencionables 

Serán  subvencionables dous tipos de servizos e 

prestacións: 

·      Funcionamento de centros de inclusión e 

emerxencia social 

·         Actuacións singularizadas que constitúan a 

totalidade ou parte dun programa de carácter 

innovador e/ou complementario dos servizos 

sociais comunitarios básicos ou prestacións 

vinculadas ao desenvolvemento de 

determinados servizos sociais de inclusión de 

atención integrada 

Gastos subvencionables 

Consideraranse como gastos subvencionables 

das actuacións singularizadas os seguintes. 

Gastos subvencionables para o funcionamento 

de centros de inclusión e emerxencia social e 

realización de actuacións singularizadas: 

Gastos directos: terán esta consideración os que 

a continuación se relacionan, sempre que estean 

directamente relacionados coa actuación 

subvencionada e que, polo tanto, se refiran 

inequivocamente a ela: 

o Gastos de persoal propio da entidade: serán 

subvencionables as retribucións totais 

correspondentes á execución do programa, 

incluída a cotización empresarial á Seguridade 

Social e a parte proporcional da paga 

extraordinaria que lle corresponda. 

o Gastos de persoas traballadoras por conta 

propia para a realización de actividades 

subvencionadas. 

o Axudas de custo e gastos de viaxe, que se 

rexerán na súa contía pola normativa 

establecida nos convenios colectivos aplicables. 

o Gastos por seguros de accidentes do alumnado 

e participantes que cubran os riscos derivados 

da actividade subvencionada. 

o  Bolsas por asistencia a accións formativas. 

o  Axudas por desprazamento para participantes 

en accións de formación teórica adaptada 

dirixida á adquisición do permiso de condución 

tipo B ou C. 

Gastos de carácter indirecto: terán a dita 

consideración os que a continuación se 

relacionan, sempre que non se correspondan en 

exclusiva á actuación subvencionada por ter 

carácter estrutural, pero resulten necesarios 

para a súa realización: 

o Gastos de persoal. 

o Gastos en material funxible. 

o Gastos de alugamento e mantemento das 

instalacións, que comprenden os gastos de luz, 

auga, calefacción, teléfono, limpeza e 

seguridade. 

O período de referencia para a imputación dos 

gastos relativos a todas as axudas reguladas na 

presente orde será do 1 de xullo de 2022 ao 30 

de abril 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 
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día seguinte ao da publicación desta resolución 

no Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

SUBVENCIÓNS PARA A IMPLANTACIÓN DA 

LOXÍSTICA AVANZADA E SUSTENTABLE 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas á 

implantación da loxística avanzada e sustentable 

para o ano 2022, susceptibles de ser financiadas 

no marco do programa operativo Feder Galicia 

2014-2020, e se procede á súa convocatoria en 

réxime de concorrencia competitiva (código de 

procedemento IG300G). 

Estas axudas van destinadas á posta en marcha 

de proxectos de loxística avanzada e sustentable 

cuxa finalidade sexa o desenvolvemento e 

implantación de solucións avanzadas para o 

transporte, almacenamento e posta á 

disposición de produtores e consumidores de 

materias primas, compoñentes, semielaborados 

e produtos finais, para acadar reducións de 

custos ou prazos de entrega, reducir o impacto 

ambiental ou mellorar a calidade da entrega e 

posta á disposición 

A Axenda de Competitividade Galicia Industria 

4.0 recolle un conxunto de plans de impulso á 

Industria 4.0 cun foco específico nos factores 

territoriais de competitividade, entre os que se 

atopa a loxística como un dos factores de maior 

influencia no desenvolvemento industrial. Os 

factores territoriais de competitividade 

conforman un foco específico porque 

normalmente dependen, máis que das 

capacidades internas das empresas, da situación 

e características intrínsecas do factor no 

territorio, considéranse factores territoriais de 

competitividade a normativa e regulación, o 

sistema formativo, as infraestruturas en xeral e 

as infraestruturas de telecomunicacións en 

particular, a enerxía e a loxística. 

O caso da loxística é fundamental polo impacto 

que ten en todas as cadeas industriais, de xeito 

que, en resposta á demanda dos axentes 

económicos galegos, se decidiu a elaboración 

dunha estratexia específica para Galicia en que 

abordar as necesidades de cara á optimización 

do sistema loxístico galego. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

pequenas e medianas empresas (pemes). 

Modalidades dos proxectos 

Os proxectos poderán ser de dúas modalidades: 

1.       Proxectos colectivos de simbiose industrial 

en que un grupo de empresas (cun mínimo de 

dúas empresas independentes, opcionalmente 

coordinadas por un organismo intermedio 

colaborador) aborda unha das seguintes 

tipoloxías de proxecto: 

·   Propoñen utilizar e implantar un determinado 

sistema nas súas interaccións, tanto físicas como 

dixitais, para a mellora da función loxística do 

conxunto de empresas. 

· Propoñen a implantación dun sistema de 

mellora da función loxística, parcial ou integral, 

de uso común, especificamente aplicable para o 

seu ámbito de actividade. 

2.       Proxectos individuais en que unha peme 

aborda a implantación dun sistema de mellora 

da súa función loxística, parcial ou integral. 

Os proxectos propostos, en ambas modalidades 

deben encadrarse nun ou varios dos seguintes 

ámbitos de actuación: 

Dixitalización e automatización, procesos a 

aplicacións, virtualización e analítica de datos. 

Contía das axudas 

O gasto subvencionable mínimo dos proxectos 

deberá ser de 12.000 €. 

A axuda máxima será de 100.000 € en proxectos 

individuais e de 100.000 € multiplicado polo 

número de empresas participantes na 

agrupación, nos proxectos colectivos. 

Solicitude e prazo 
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As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

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

presentación o día seguinte ao da publicación 

desta resolución no Diario Oficial de Galicia e 

rematará o 15 de setembro de 2022. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA LANZA AS AXUDAS AO 

INVESTIMENTO PARA INFRAESTRUTURAS 

LOCAIS PROMOVIDAS POR GRANDES 

EMPRESAS GALEGAS 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas ao 

investimento para infraestruturas locais 

(programa Infraestruturas estratéxicas abertas), 

promovidas por grandes empresas galegas, e 

convocar as ditas axudas para o ano 2022 en 

réxime de concorrencia competitiva (código de 

procedemento IG408D). 

O obxecto das axudas reguladas nestas bases é 

o de apoiar a posta en marcha de proxectos de 

infraestruturas locais de uso compartido que 

teñan como finalidade o desenvolvemento da 

contorna das empresas e dos consumidores, e a 

modernización e desenvolvemento da base 

industrial, co fin de mellorar a súa 

competitividade. Tras da publicación dunha 

consulta ao mercado, recadando manifestacións 

de interese do tecido industrial, obsérvase que 

hai demanda e disposición desde empresas 

tractoras galegas cara á creación desta tipoloxía 

de infraestruturas xerando interesantes 

posibilidades, facilitando a capacidade 

financeira do promotor e, por conseguinte, a de 

xestión solvente das infraestruturas que se van 

crear, así como apoiarse na capacidade tractora 

destas grandes empresas para a utilización de 

infraestruturas estratéxicas polo tecido 

empresarial e emprendedor de Galicia. 

A quen vai dirixido?  

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

sociedades mercantís con domicilio social ou 

centro de actividade en Galicia, coa forma 

xurídica de sociedade limitada ou sociedade 

anónima que exceden a definición de peme. 

Conceptos subvencionables 

Serán subvencionables os proxectos da creación 

de infraestruturas en Galicia que contribúan a 

nivel local a mellorar a contorna das empresas e 

dos consumidores e a modernizar e desenvolver 

a base industrial, e que cumpran os seguintes 

requisitos: 

· Estarán á disposición dos usuarios interesados 

dunha forma aberta, transparente e non 

discriminatoria. O prezo que se cobrará polo uso 

ou venda das infraestruturas será o prezo de 

mercado. 

· Deberán permitir a utilización por parte dos 

seus destinatarios mediante unha estrutura de 

servizos tarificables en función do uso ou do 

consumo que se realice. 

· A concesión ou outro tipo de atribución a 

terceiros para explotar as infraestruturas 

realizarase sobre unha base aberta, 

transparente e non discriminatoria. 

· Deberán prestar servizos que non estean 

dispoñibles localmente no momento da 

solicitude, ou servizos cuxa oferta local non se 

axuste ás necesidades das empresas. 

Non serán subvencionables os proxectos de 

desenvolvemento de infraestruturas de 

investigación, de agrupacións empresariais 

innovadoras, sistemas urbanos de calefacción e 

refrixeración enerxeticamente eficientes, 

infraestruturas de enerxía, reciclaxe e 

reutilización de residuos, infraestruturas de 

banda ancha, cultura e conservación do 

patrimonio, infraestruturas deportivas e 

recreativas multifuncionais, aeroportos e 

portos. 

O investimento global para a creación da 

infraestrutura deberá ser inferior a 20.000.000 

de €. 

Solicitude e prazo 
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As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

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

presentación será de dous meses contado a 

partir do día seguinte ao da publicación desta 

resolución no Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ O GOBERNO DÁ O PISTOLETAZO DE SAÍDA ÁS 

AXUDAS AO SECTOR DO TRANSPORTE POR 

ESTRADA 

 

 

 
O Goberno vén de poñer a disposición dos 

solicitantes, na Sede Electrónica da Axencia 

Estatal de Administración tributaria o novo 

formulario, para a solicitude da axuda ao sector 

de transportes por estrada: 

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/pro

cedimientoini/GC52.shtml 

Máis polo miúdo, estas subvencións están 

dirixidas ás persoas traballadoras autónomas e 

sociedades con personalidade xurídica propia 

que: 

Estean dadas de altas, dende o 15 de xullo, no 

Rexistro de Empresas e Actividades de 

Transporte como titulares dunha autorización 

de transporte de calquera das clases VDE, VT, 

VTC, VSE, MDPE, MDLE 

Teñan a súa disposición licencia expedida en 

Ceuta e Melilla para vehículos taxi 

Sexan titulares de autobuses urbanos conforme 

á clasificación por criterios de utilización do 

Regulamento Xeral de Vehículos e que estean 

dados de alta o Rexistro da Xefatura central de 

Tráfico 

As axudas, en función do número e tipo de 

vehículo explotados por cada beneficiario, irán 

dos 300 aos 1.250 euros por vehículo e o prazo 

de presentación do formulario pecha o 30 de 

setembro do 2022. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA A 

NOVA LIÑA DE AXUDAS PARA PERSOAS 

AUTÓNOMAS 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras do programa Nova 

oportunidade das persoas traballadoras 

autónomas, cofinanciado polo programa 

operativo FSE Galicia 2014-2020, e se procede á 

súa convocatoria para o ano 2022 (código de 

procedemento TR790A). 

O programa Nova oportunidade lévase a cabo 

apoiando as persoas traballadoras autónomas 

que cumpran os seguintes requisitos: 

As que cesaron nunha actividade como persoa 

traballadora autónoma e estean inscritas como 

demandantes de emprego previamente á nova 

alta como persoa traballadora autónoma e as 
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que queren cambiar de sector actividade e están 

de alta como persoas traballadoras autónomas 

pero queren volver emprender noutro sector. 

En concreto, o Bono alta nova oportunidade ten 

unha dotación orzamentaria de 4.200.000 euros 

e o Bono formación e/ou mentoring ten unha 

dotación de 767.160 euros. Se o orzamento 

asignado non fose suficiente para pagar todas as 

axudas solicitadas, aplicarase como criterio de 

prioridade a data de presentación. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas tanto as 

persoas autónomas que queren volver a 

emprender de novo como as persoas autónomas 

que queren cambiar de sector de actividade.   

1. Persoas autónomas ou que teñan sido 

autónomas con anterioridade, e que queren 

volver emprenderà Serán beneficiarias das 

axudas as persoas que se dean de alta no Réxime 

Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou 

calquera outro réxime especial por conta propia 

da Seguridade Social ou en mutualidade de 

colexio profesional, no período do 1 de xaneiro 

de 2022 ao 30 de outubro de 2022, e que 

cumpran os seguintes requisitos: 

Ter cotizado anteriormente a esta nova alta polo 

menos durante 3 meses ininterrompidos na súa 

vida laboral no Réxime Especial de Traballadores 

Autónomos (RETA) ou calquera outro réxime 

especial por conta propia da Seguridade Social 

ou en mutualidade de colexio profesional. 

Estar inscrita como persoa demandante de 

emprego nos servizos públicos de emprego con 

carácter previo a nova alta e carecer de 

ocupación efectiva, non ter contrato laboral en 

vigor e atoparse en tal situación na data 

inmediatamente anterior á de inicio da 

actividade laboral. 

Transcorrer un período mínimo de dous meses 

entre a nova alta na Seguridade Social e a 

anterior baixa. 

Ter o domicilio fiscal en algún concello de Galicia 

e desenvolver a súa nova actividade económica 

ou profesional en Galicia. 

2. Persoas autónomas que queren cambiar de 

sector de actividadeà Tamén serán beneficiarias 

das axudas deste programa as persoas que 

estean de alta no Réxime Especial de 

Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera 

outro réxime especial por conta propia da 

Seguridade Social ou en mutualidade de colexio 

profesional, e iniciaran unha nova actividade 

nun sector distinto ao anterior, no período do 1 

de xaneiro de 2022 ao 30 de outubro de 2022, e 

que cumpran os seguintes requisitos: 

Ter cotizado, anteriormente a esta nova alta 

polo menos durante 6 meses ininterrompidos na 

súa vida laboral, no Réxime Especial de 

Traballadores Autónomos (RETA), ou en 

calquera outro réxime especial por conta propia 

da Seguridade Social ou en mutualidade de 

colexio profesional. 

Ter un alta como persoa traballadora autónoma 

nun sector diferente o anterior, para o que se 

terá en conta o CNAE e o IAE. 

Ter o domicilio fiscal en algún concello de Galicia 

e desenvolver a súa nova actividade económica 

ou profesional en Galicia. 

Contía das axudas 

 As axudas consistirán en dous tipos de bonos: 

· Bono alta nova oportunidade para axudar á 

posta en marcha do novo negocio: 

concederáselles unha axuda de 9.000 € ás 

persoas que cumpran os requisitos establecidos. 

· Bono formación e/ou Bono mentoring para 

acompañar e axudar na posta en marcha do 

negocio: a persoa beneficiaria do Bono alta nova 

oportunidade poderá recibir unha axuda de ata 

1.600 € para realizar un mínimo de 40 horas de 

formación nas seguintes materias: formación 

xerencial, xestión comercial ou financeira, 

márketing dixital ou calquera outra que teña 

relación directa co negocio que se vai 

emprender e que así se xustifique. 
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Igualmente poderá contar cun mínimo de 40 

horas, co acompañamento dunha persoa 

mentora, con traxectoria profesional e/ou 

sectores de actividade similares ao da persoa 

beneficiaria e que se axuste ás súas necesidades 

e características. O mínimo previsto de 40 horas 

poderase repartir entre ambas as actuacións de 

formación e mentoring ata acadar ese mínimo. 

A axuda máxima total será de 10.600 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 dende o día seguinte ao da 

publicación no Diario Oficial de Galicia e ata o 31 

de outubro. 

 

 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

AXUDAS E PRÉSTAMOS PARA O 

FINANCIAMENTO DOS PROXECTOS DE 

INVESTIMENTO EMPRESARIAL 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das axudas e dos 

préstamos parcialmente reembolsables para o 

financiamento dos proxectos de investimento 

empresarial, e se procede á súa convocatoria en 

réxime de concorrencia non competitiva (código 

de procedemento IG408A). 

O obxecto destas axudas e préstamos é o de 

estimular a posta en marcha de proxectos de 

investimento empresarial en Galicia, coa 

finalidade principal de dinamizar a actividade 

económica na Comunidade Autónoma e 

potenciar o mantemento e creación de 

emprego, así como a innovación, a través do 

desenvolvemento e mellora das empresas 

existentes, e coa creación e posta en marcha de 

novas iniciativas empresariais. 
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Os apoios diríxense ás pequenas e medianas 

empresas pola súa función decisiva na creación 

de emprego e por constituír un factor de 

estabilidade social e de desenvolvemento 

económico, así como polas especiais dificultades 

para acceder ao capital e ao financiamento. 

Por outra banda, respectando a horizontalidade, 

as axudas focalízanse nos sectores industriais ou 

vinculados á industria, con maior capacidade de 

xerar valor engadido e de provocar un efecto 

tractor sobre o resto de actividades. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas e 

préstamos as pequenas e medianas empresas 

que proxecten levar a cabo un investimento nun 

centro de traballo localizado na Comunidade 

Autónoma de Galicia, considerado 

subvencionable ao abeiro do regulado nas 

bases. 

Modalidades e tipoloxías de proxectos 

Concederanse axudas e préstamos parcialmente 

reembolsables para o financiamento de 

proxectos de investimento empresarial das 

seguintes modalidades: 

·      Proxectos de investimento empresarial xerais 

·  Proxectos de investimento empresarial no 

sector de aloxamento 

·   Proxectos de investimento en equipamento 

produtivo 

Proxectos de investimento empresarial xerais 

Serán subvencionables os investimentos en 

activos fixos que correspondan a unha das 

seguintes tipoloxías: 

· Creación dun novo establecemento 

· Ampliación de capacidade dun establecemento 

existente 

·Diversificación da produción dun 

establecemento existente en produtos  que 

anteriormente non se producían nel 

·Cambio fundamental no proceso global de 

produción do produto ou produtos afectados 

polo investimento no establecemento. 

Os proxectos desta tipoloxía para os que se 

solicita a axuda deberán ter un importe de 

investimento subvencionable igual ou superior a 

50.000 € e non superior a 900.000 €. 

Proxectos de investimento empresarial no 

sector do aloxamento 

Serán subvencionables os investimentos en 

activos fixos que correspondan a unha das 

seguintes tipoloxías: 

· Creación dun novo establecemento 

· Ampliación de capacidade dun establecemento 

existente 

· Modernización de establecementos existentes 

Os proxectos desta tipoloxía para os que se 

solicita a axuda deberán ter un importe de 

investimento subvencionable igual ou superior a 

50.000 € e non superior a 900.000 €. 

Proxectos de investimento en equipamento 

produtivo 

Serán subvencionables os investimentos en 

activos fixos que impliquen unha ampliación de 

capacidade dun establecemento existente. 

Os proxectos desta tipoloxía para os que se 

solicita a axuda deberán ter un importe de 

investimento subvencionable igual ou superior a 

25.000 € e non superior a 900.000 €. 

Solicitude e prazo 

A solicitude presentarase obrigatoriamente por 

medios electrónicos a través do formulario 

normalizado (anexo II) que se obterá de xeito 

obrigatorio na aplicación informática 

http://www.tramita.igape.es, accesible desde a 

sede electrónica da Xunta de Galicia, 

https://sede.xunta.gal. 

O prazo de presentación de solicitudes de axuda 

e, se é o caso, préstamo, comezará o día 

seguinte ao da publicación desta convocatoria 
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no Diario Oficial de Galicia e finalizará o 30 de 

setembro de 2022, agás que se produza o 

suposto de esgotamento do crédito. 

 

❖ GALICIA INCREMENTA O NÚMERO DE 

AFILIADOS AO RÉXIME OFICIAL DE 

AUTÓNOMOS NO MES DE XULLO 

 

 

 
Segundo os datos publicados polo Ministerio de 

Inclusión, Seguridade Social e Migracións, o 

número de altas e baixas de persoas afiliadas no 

réxime oficial de autónomos en Galicia presenta 

un saldo positivo, cun incremento de afiliados 

con respecto ao mes pasado de máis de 100 

persoas. En concreto, en toda Galicia 

producíronse 3.348 altas e 3.237 baixas, 

situándose actualmente o número de afiliados 

no réxime oficial de autónomos en 208.020 

persoas (o mes pasado era de 207.909 afiliados 

e afiliadas). 

Se analizamos os datos provincia a provincia, A 

Coruña e Pontevedra presentan un incremento 

das altas, mentres que Lugo e Ourense teñen 

tendencia á baixa. Máis polo miúdo, En 

Pontevedra producíronse 1.394 altas e 1.205 

baixas, situándose o número de afiliados en 

67.875. No que respecta á Coruña houbo un 

total de 1.339 altas e 1.277 baixas, cun total de 

84.756 persoas adscritas ao réxime especial de 

autónomos. Nas provincias de Ourense e Lugo 

os datos foron menos favorables ao rexistrarse 

324 e 291 altas e 400 e 355 baixas, 

respectivamente. 

A nivel estatal, os datos tamén son negativos, ao 

producirse 71.049 altas e 71.598 baixas, 

situándose o número total de autónomas e 

autónomos en 3.337.846. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA OS 

BONOS DIXITAIS PARA COLECTIVOS 

VULNERABLES 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión 

dos bonos dixitais para a conectividade de 

colectivos vulnerables e regular a inscrición das 

entidades colaboradoras que participarán na 

promoción da contratación e instalación das 

conexións de internet de, cando menos, 30 

Mbps a través do Programa de emisión de bonos 

dixitais para colectivos vulnerables (Programa 

ÚNICO-Bono Social). (códigos de procedemento 

AP400A E AP400B) 

O bono dixital contribuirá a financiar a 

contratación de novos servizos de conexión a 

banda larga ou o incremento da velocidade dos 

xa contratados desde unha localización fixa e irá 

destinado a persoas físicas de unidades 

familiares que fosen identificadas como 

vulnerables. 

Deste xeito, O bono dixital permitiralle ao 

solicitante a contratación do servizo indicado, 

tendo dereito a unha minoración mensual de ata 

20 euros na factura emitida pola entidade 

colaboradora elixida durante un período de ata 

12 meses, chegando a acadar como máximo os 

240 euros. 

A quen vai dirixido o bono dixital? 

Poderán ser beneficiarias do bono dixital as 

persoas que xa sexan beneficiarias das 

prestacións públicas da renda de inclusión social 

de Galicia (Risga) da Xunta de Galicia ou do 

ingreso mínimo vital (IMV) do Goberno de 

España. 

Ademais, tamén poderá ser beneficiaria 

calquera outra persoa física maior de idade con 
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ausencia ou déficit grave de recursos 

económicos ou que se atope en situación ou 

risco de exclusión social. 

Solicitude e prazo do bono dixital 

O prazo para presentar as solicitudes dos bonos 

dixitais comezará o día seguinte ao da 

publicación no Diario Oficial de Galicia da 

relación de entidades colaboradoras adheridas e 

rematará o 16 de decembro de 2022. As persoas 

interesadas poderán presentar as solicitudes, 

preferiblemente por vía electrónica, a través da 

sede electrónica da Xunta de Galicia 

(https://sede.xunta.gal) 

Inscrición de entidades colaboradoras (Código 

de procedemento AP400B) 

As entidades colaboradoras poderán ser 

empresas privadas con personalidade xurídica 

propia, validamente constituídas e empresarios 

individuais. En ambos casos deben ter a 

condición de operador debidamente habilitado, 

xeral de telecomunicacións, e ofertar servizos da 

internet na Comunidade Autónoma de Galicia 

coas características técnicas especificadas nas 

bases, acreditando os seguintes requisitos: 

·         Ser operador de telecomunicacións e estar 

dado de alta no Rexistro de operadores da 

Comisión Nacional dos Mercados e a 

Competencia (CNMC). 

·         Ofrecer servizos de conexión á internet de 

banda larga de, cando menos, 30 Mbps ao 

público en xeral. 

As entidades que queiran inscribirse como 

colaboradoras terán un prazo inicial de 

presentación de solicitudes dun mes natural a 

partir do seguinte ao da publicación no Diario 

Oficial de Galicia da convocatoria. As solicitudes 

presentaranse a través da sede electrónica da 

Xunta (https://sede.xunta.gal). 

 

❖ A EGAP E O ISSGA POÑEN EN MARCHA OS 

CURSOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS 

LABORAIS 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia a convocatoria dos cursos de prevención 

de riscos laborais de nivel básico para persoal 

empregado público, traballador por conta allea 

ou autónomo, empresario e persoas con 

inquietudes no ámbito da prevención de riscos 

laborais, de acordo co convenio de colaboración 

subscrito entre a Escola Galega de 

Administración Pública (EGAP) e o Instituto 

Galego de Seguridade e Saúde Laboral (Issga) 

para o desenvolvemento de actividades de 

formación, divulgación e investigación. 

Máis polo miúdo, os cursos terán tres edicións 

en modalidade de teleformación, cunha 

duración de 60 horas cada un, e impartiranse do 

20 de setembro ao 18 de novembro. O número 

de prazas por edición será de 100. 

A quen vai dirixido? 

Poderán participar nesta actividade formativa 

os/as empregados/as públicos/as, 

traballadores/as por conta allea ou 

autónomos/as, empresarios/as e aquelas 

persoas con inquietudes no ámbito da 

prevención de riscos laborais. 

Contido do curso 

1) Conceptos básicos sobre seguridade e saúde 

no traballo. 

2) Riscos xerais e a súa prevención. 

3) Riscos específicos do sector da actividade da 

empresa e a súa prevención. 

4) Elementos básicos da xestión da prevención 

de riscos. 

5) Primeiros auxilios. 

6) Prevención de riscos laborais desde a 

perspectiva de xénero. 

Solicitude e prazo 

O prazo para a inscrición estará aberto desde as 

9.00 horas do día 22 de agosto ata as 23.55 horas 

do día 31 de agosto de 2022. As solicitudes de 

participación nas actividades formativas só 

https://sede.xunta.gal/
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poderán realizarse mediante o formulario de 

matrícula telemática dispoñible no enderezo 

https://egap.xunta.gal/matricula. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA O 

PROGRAMA “MENTORING PARA 

AUTÓNOM@S” 

 

 

 
A Xunta de Galicia vén de abrir as inscricións para 

participar no programa “Mentoring para 

Autónom@s”. En concreto, trátase dun 

proxecto para axudar ás persoas traballadoras 

autónomas a mellorar a súa actividade 

profesional e acompañalas na adaptación e 

consolidación do seu negocio. 

As prazas do programa son limitadas e a data 

límite de inscrición é o 22 de setembro. As 

persoas interesadas en anotarse poden facelo a 

través da seguinte ligazón 

https://oficinadoautonomo.gal/gl/programa-

de-mentoring-traballo-autonomo-2022 

 

 

❖ AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA QUE 

REMATAN O PRAZO DURANTE OS PRÓXIMOS 

MESES 

 

 

https://egap.xunta.gal/matricula
https://oficinadoautonomo.gal/gl/programa-de-mentoring-traballo-autonomo-2022
https://oficinadoautonomo.gal/gl/programa-de-mentoring-traballo-autonomo-2022
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A Xunta de Galicia aínda ten vixentes diversas 

subvencións de interese para autónomos, 

empresas ou cooperativas. Concretamente, no 

mes de setembro, o día 8 remata o prazo de 

solicitudes das subvencións para implantación 

de solucións avanzadas para o desenvolvemento 

da economía circular para o ano 2022 (código de 

procedemento IG300F). Días despois, o 15 de 

setembro remata o prazo de solicitudes para a 

implantación da loxística avanzada e sustentable 

para o ano 2022 (código de procedemento 

IG300G). Pola súa banda, o día 19 remata o 

prazo de solicitude de entidades colaboradoras 

que participarán na promoción da contratación 

e instalación das conexións, no marco das 

subvencións do programa de emisión de Bonos 

Dixitais para colectivos vulnerables, programa 

Único-Bono Social (código de procedemento 

AP400B). 

Xa de cara a finais de mes, o día 30 de setembro, 

son máis de dez subvencións as que pechan os 

seus prazos de solicitude. En primeiro lugar, 

temos o programa ES-Transforma, de apoio á 

transformación en cooperativas ou sociedades 

laborais dos negocios sen relevo xeracional, de 
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todo tipo de sociedades e das persoas 

traballadoras autónomas, que xa exerceran 

unha actividade económica (código de 

procedemento TR802R). Pola súa banda, tamén 

remata o prazo do programa de apoio á 

consolidación das entidades da economía social 

de Galicia Bono consolida economía social para 

apoiar as entidades e reforzar a súa presencia no 

tecido económico de Galicia con especial 

incidencia na transformación dixital (código de 

procedemento TR802L). Doutra banda, tamén 

finaliza o día 30 a tramitación do marco de apoio 

ao acceso ao crédito das pemes, instrumentadas 

mediante convenio de colaboración entre o 

IGAPE, as sociedades de garantía recíproca e as 

entidades de crédito adheridas (código de 

procedemento IG535A). 

Tamén o día 30 de setembro nos atopamos co 

peche das solicitudes para as subvencións 

establecidas pola Consellería de Emprego e 

Igualdade para facilitar un período de práctica 

profesional acompañada dun proceso de 

formación para o emprego ás persoas menores 

de 30 anos, facilitando así a inserción laboral das 

persoas novas, o chamado Programa Talento 30 

(código de procedemento TR353C). As 

subvencións para promover o autoemprego e a 

actividade emprendedora das persoas 

emigrantes galegas retornadas a Galicia pechan 

o seu prazo de solicitude a finais de setembro 

(código de procedemento PR937A). Pola súa 

banda, tamén remata o prazo para solicitar os 

incentivos a empresas previamente cualificadas 

e inscritas como iniciativas de emprego de base 

tecnolóxica-IEBT Programa II (código de 

procedemento TR340E). No caso do programa 

de incentivos á contratación por conta allea e á 

formación tamén pecha o prazo de presentación 

de solicitudes o 30 de setembro (código de 

procedemento TR342C). Por outro lado, o 

programa II: Emprego con apoio, que consiste en 

subvencionar un conxunto de actividades de 

orientación e acompañamento individualizado 

que prestan persoas preparadoras laborais 

especializadas ás persoas traballadoras con 

discapacidade ou en risco de excusión socia, 

tamén pecha a recepción de solicitudes a finais 

do vindeiro mes (código de procedemento 

TR342A).  

No que respecta ás axudas para o fomento do 

emprendemento en economía social, tanto para 

o fomento do emprego en cooperativas e 

sociedades laborais coma no fomento de acceso 

á condición de persoa socia, remata o prazo de 

solicitudes o día 30 de setembro (códigos de 

procedemento TR802G/TR802J). Doutra banda, 

rematará ese mesmo día o prazo de solicitudes 

para axudas á conciliación da vida familiar e 

laboral de persoas traballadoras por conta 

propia ou autónomas (código de procedemento 

TR341R). Tamén se poden solicitar ata finais de 

setembro as subvencións a persoas 

traballadoras autónomas pola contratación 

indefinida e a formación de persoas asalariadas 

(código de procedemento TR349F). Tamén 

temos o remate de prazo para solicitar o 

programa I de promoción do emprego 

autónomo, que consiste na concesión dunha 

axuda económica a aquelas persoas 

desempregadas que pretendan desenvolver a 

súa actividade empresarial ou profesional en 

Galicia como traballadoras autónomas ou por 

conta propia (código de procedemento 

TR341D). 

O programa Muller 2022 para a contratación de 

mulleres desempregadas que presenten 

dificultades para acceder ao mercado laboral 

tamén pecha o prazo de solicitudes o día 30 de 

setembro (código TR770A). E, por último no mes 

de setembro, tamén ese mesmo día remata o 

prazo de solicitudes para as axudas e préstamos 

parcialmente reembolsables para o 

financiamento dos proxectos de inversión 

empresarial, tanto para proxectos de inversión 

empresarial xerais, coma no sector do 

aloxamento coma proxectos de inversión en 

equipamento produtivo (código de 

procedemento IG408A). 

Ata o mes de outubro aínda temos vixentes 

algunhas axudas como son as subvencións para 

proxectos de aforro e eficiencia enerxética nas 
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empresas dos sectores industria e servicios 

(código IN417Y), ou o programa Nova 

Oportunidade para as persoas traballadoras 

autónomas (código TR790A). 

E, ademais, ata o 30 de decembro aínda se 

poderán solicitar os préstamos directos para a 

financiación empresaria en Galicia (código 

IG408B). 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA IMPULSA A 

CONCILIACIÓN FAMILIAR COA PUBLICACIÓN 

DE NOVAS AXUDAS 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras e a convocatoria das 

axudas á conciliación da vida familiar e laboral 

como medida de fomento da 

corresponsabilidade para as persoas 

traballadoras e as familias monoparentais que, 

entre o 1 de xullo de 2021 e o 31 de xullo de 

2022, ambos os dous inclusive, teñan unha 

situación de redución da súa xornada de traballo 

para o coidado de fillos e fillas, sempre que se 

cumpran os requisitos e condicións establecidos 

(código de procedemento SI440A). 

Ás subvencións desta convocatoria destinarase 

un crédito por un importe total de 773.393 

euros. Estas axudas están financiadas con 

fondos REACT-UE, como parte da resposta da 

Unión á pandemia da COVID-19, no marco do 

programa operativo FSE Galicia 2014-2020. 

Lembrar que as axudas previstas nesta 

convocatoria son incompatibles con calquera 

outra subvención pública co mesmo obxecto e 

finalidade. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

persoas físicas, que no período comprendido 

entre o 1 de xullo de 2021 e o 31 de xullo de 

2022, ambos os dous inclusive, se acollan á 

medida de redución de xornada para o coidado 

dun fillo ou filla menor de tres anos, ou menor 

de 12 anos no suposto de que padeza unha 

discapacidade recoñecida de porcentaxe igual 

ou superior ao 33 %, e que reúnan os seguintes 

requisitos: 

1.       No caso de unidades familiares non 

monoparentais, co obxectivo de fomentar a 

corresponsabilidade, poderán ser beneficiarios 

os homes que se acollan á redución de xornada 

laboral para o coidado de fillas e fillos e sexan 

traballadores por conta allea, tanto da empresa 

privada como das administracións públicas, 

organismos autónomos, entes públicos de 

dereito privado e empresas públicas 

dependentes delas, con independencia de que o 

seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou 

estatutario. 

2.       No caso de unidades familiares 

monoparentais, poderá ser beneficiaria a 

persoa, home ou muller, que se acolla á redución 

de xornada laboral para o coidado de fillas e fillos 

e sexa persoa traballadora por conta allea, tanto 

da empresa privada como das administracións 
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públicas, organismos autónomos, entes públicos 

de dereito privado e empresas públicas 

dependentes delas, con independencia de que o 

seu vínculo sexa laboral, funcionarial ou 

estatutario. 

Contía das axudas 

A contía desta axuda determinarase en función 

da porcentaxe de redución da xornada laboral e 

da súa duración, en atención ao número de fillas 

e fillos a cargo da persoa solicitante, de acordo 

cos seguintes tramos: 

·         Cando a redución de xornada sexa de entre 

o 12,5 % e ata o 25 % dunha xornada laboral a 

tempo completo ou período equivalente no caso 

de xornada a tempo parcial, e a súa duración se 

estenda á totalidade do período subvencionable 

(8 meses): 

Cun fillo ou filla a cargo: 1.700 euros. 

Con dous fillos ou fillas a cargo: 2.000 euros. 

Con tres ou máis fillos ou fillas a cargo: 2.300 

euros. 

·         Cando a redución de xornada sexa superior 

ao 25 % e ata o 37,50 % dunha xornada laboral a 

tempo completo ou período equivalente no caso 

de xornada a tempo parcial, e a súa duración se 

estenda á totalidade do período subvencionable 

(8 meses): 

Cun fillo ou filla a cargo: 2.800 euros. 

Con dous fillos ou fillas a cargo: 3.100 euros. 

Con tres ou máis fillos ou fillas a cargo: 3.400 

euros. 

·         Cando a redución de xornada sexa superior 

ao 37,50 % e ata o 50 % ou máis dunha xornada 

laboral a tempo completo ou período 

equivalente no caso de xornada a tempo parcial, 

e a súa duración se estenda á totalidade do 

período subvencionable (8 meses): 

Cun fillo ou filla a cargo: 3.100 euros. 

Con dous fillos ou fillas a cargo: 3.400 euros. 

Con tres ou máis fillos ou fillas a cargo: 3.700 

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 desta resolución 

no Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA AS 

SUBVENCIÓNS PARA A DOTACIÓN DE 

EQUIPAMENTOS E ACTIVOS PARA A 

INDUSTRIA CULTURAL E CREATIVA GALEGA 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión, en 

réxime de concorrencia competitiva, das axudas 

á dotación de equipamentos e activos que 

fomenten a innovación e a competitividade da 
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industria cultural e creativa galega ao abeiro do 

programa Hub da industria creativa galega, 

financiadas ao 100 % polo Fondo Europeo de 

Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do 

eixe REACT-UE do programa operativo Feder 

Galicia 2014-2020, como parte da resposta da 

Unión Europea á pandemia da COVID-19, e 

procede á súa convocatoria para o ano 2022. 

As axudas obxecto desta resolución 

financiaranse cun crédito total de 1.300.000 

euros coa seguinte distribución: 650.000 euros 

para 2022 e 650.000 euros para 2023. Destacar 

que estas subvencións terán carácter plurianual 

e admitiranse aqueles gastos que fosen 

realizados e pagados entre o 1 de xaneiro de 

2022 e o 31 de marzo de 2023. O período 

subvencionable, polo tanto, abrangue o período 

comprendido nestas datas. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

persoas físicas (autónomos) e as empresas 

privadas calquera que sexa a forma xurídica que 

adopten, con sucursal, ou oficina permanente, 

de polo menos un ano previo a esta 

convocatoria, na Comunidade Autónoma de 

Galicia ou nun Estado membro da UE ou que 

forme parte do acordo que establece a Área 

Económica Europea. Estas entidades deberán 

desenvolver a súa actividade principal de xeito 

habitual en Galicia e nalgunha das epígrafes da 

Clasificación nacional de actividades económicas 

(CNAE 2009) que se mencionan a continuación: 

·1820: Reprodución de soportes gravados. 

·5811: Edición de libros. 

·5821: Edición de videoxogos. 

·5912: Actividades de posprodución 

cinematográfica, vídeo e programas TV. 

·5915: Actividades de produción 

cinematográfica, vídeo e programas TV. 

·5916: Actividades de producións de programas 

de televisión. 

·5917: Actividades de distribución 

cinematográfica e vídeo. 

·5918: Actividades de distribución de programas 

de televisión. 

·5920: Actividades de gravación de son e edición 

musical. 

·6020: Actividades de programación e emisión 

de televisión. 

·7420: Actividades de fotografía. 

·7739: Alugueiro doutra maquinaria, 

equipamentos e bens tanxibles. 

·9001: Artes escénicas. 

·9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas. 

·9003: Creación artística e literaria. 

Contía das axudas 

Os proxectos obxecto da subvención poderán 

acadar unha intensidade e unha contía máxima 

de axuda por solicitude en función do custo total 

do proxecto, da forma que segue: 

Os proxectos de investimento obxecto de 

subvención deberán ter importe total mínimo de 

25.000 euros (sen IVE). 

1. O importe máximo da axuda será de 100.000 

euros, impostos recuperables excluídos. 

2. A intensidade máxima da axuda que perciban 

as persoas beneficiarias é do 80 % do gasto 

subvencionable. 

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 de dous meses contado a 

partir do día seguinte ao da publicación desta 

resolución no Diario Oficial de Galicia. 

 

❖ Sete de cada dez persoas autónomas 

fixéronse traballadoras por conta propia por 

necesidade 
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O 70% das persoas autónomas lanzáronse ao 

autoemprego por necesidade e non por 

verdadeira vocación de traballar por conta 

propia, de feito 6 de cada 10 dos enquisados 

preferirían ter un traballo por conta allea que lles 

proporcionase maior tranquilidade. Así o 

asegura a XXV edición do “Informe Infoempleo 

Adecco: Oferta y demanda del Empleo en 

España”, que analiza en profundidade a 

situación do emprego no noso país.  

A pesares desta conclusión, a metade das 

persoas autónomas consultadas (un 50,45%) 

destaca que é máis feliz dende que deu o paso 

de traballar de maneira independente. Neste 

senso, os enquisados consideran que ser 

autónomo ten múltiples vantaxes coma ser o seu 

propio/a xefe/a, poder establecer os seus 

propios horarios de traballo, maior liberdade e a 

posibilidade de traballar naquilo que máis lles 

gusta.  

Malia isto, as xornadas laborais das persoas 

autónomas no noso país adoitan ser intensas, de 

feito, un 36,14% afirma que traballa entre 8 e 10 

horas diarias e un 18,86% di que a súa xornada 

laboral é de máis de 10 horas ao día. Ademais, 

en canto aos descansos semanais os datos 

tampouco son moi optimistas, o 66,82% dos 

participantes na enquisa asegura que traballa de 

cinco a seis días semanais e o 25,23% explica que 

a súa xornada laboral se estende aos 7 días da 

semana. 

Cobra sentido tras obter estes datos que un 

57,95% dos autónomos non considera viable 

implementar unha semana laboral de catro días, 

alegando como principais motivos a falta de 

beneficio para manter os salarios con mellor 

xornada, a perda de produtividade ou a non ter 

opcións de cubrir a quinta xornada con outros 

empregados.  

Doutra banda, facerse autónomo e poñer en 

marcha o teu propio negocio leva consigo un 

risco económico e un desembolso de diñeiro 

considerable. Neste eido, o 70% das persoas 

autónomas que participaron na enquisa sinalou 

que utilizou os seus propios aforros para poñer 

en marcha o seu negocio, un 23,86% tivo que 

pedir cartos a súa familia e amigos, un 23,18% 

solicitou préstamos bancarios e o 14,77% 

capitalizou a súa prestación de desemprego. Tan 

só o 12,7% recorreu a axudas e subvencións.  

Contratación 

En materia de contratación os datos amosan 

unha clara tendencia ao estancamento, xa que 

ata o 92,05% dos autónomos non teñen pensado 

contratar a ninguén durante o presente ano. Isto 

débese, segundo as respostas das persoas 

enquisadas, a que non o necesitan (50,91%), a 

que a actividade está en recesión (26,82%), por 

un exceso de costes (12,73%) ou polos malos 

resultados obtidos durante o ano anterior 

(1,59%). 

En canto aos despidos, o 86,82% dos enquisados 

salientou que non botou a ningún empregado 

fronte a un 8,87% que si o fixo.  

Principais problemas das persoas autónomas 

Entre as principais preocupacións ás que deben 

facer fronte as persoas autónomas, o 50,91% 

dos participantes no informe destacan as 

elevadas cargas sociais e administrativas, o 

54,09% sinala a alta fiscalidade á que se ven 

sometidos. Pola súa banda, tamén destacan 

entre os seus problemas a dificultade para 
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conseguir clientes e a competencia desleal que 

provoca a economía sumerxida, que está cada 

día máis en alza por diversos factores como as 

dificultades económicas.  

Datos de persoas autónomas en Galicia 

Os traballadores por conta propia en Galicia 

tampouco están a pasar polo seu mellor 

momento. Segundo datos do Ministerio de 

Inclusión, Seguridade Social e Migracións no que 

vai de ano a nosa comunidade perdeu 789 

traballadores autónomos. En concreto, o mes de 

decembro de 2021 pechou cun total de 208.809 

afiliados no réxime de autónomos e as últimas 

cifras publicados polo Goberno amosan que este 

colectivo rematou o mes de xullo cun total de 

208.020 integrantes. Estes datos supoñen, de 

media, unha perda de aproximadamente 100 

persoas traballadoras autónomas ao mes en 

Galicia.  

Cambio de modelo de cotización 

Doutra banda, avecíñase un cambio moi 

significativo para todas as persoas traballadoras 

autónomas, o Congreso dos Deputados vén de 

aprobar o novo sistema de cotización, 

reformando desta maneira o Réxime Especial de 

Traballadores Autónomos (RETA). Con este 

cambio, que está previsto que entre en 

funcionamento a partir do mes de xaneiro do 

2023, os traballadores por conta propia 

cotizarán en función dos seus rendementos 

netos e non haberá unha cota fixa. 

Máis polo miúdo, o novo modelo aplicarase de 

forma progresiva para ir avaliando o seu efecto, 

revisarase cada 3 anos ata o 2032 e terá un total 

de 15 tramos con diferentes cotas que irán 

variando ao longo dos nove anos de aplicación. 

No vindeiro ano, a cota mínima será de 230 

euros para aquelas persoas con menores 

ingresos e a máxima de 500 euros para os 

autónomos cos ingresos máis altos. 

 

Ademais, seguirá existindo a cota reducida para 

aquelas persoas autónomas que inicien a súa 

actividade, o que ata o de agora se denominaba 

tarifa plana, o importe será de 80 euros ao mes 

durante 12 meses. 

No que se refire á base de cotización, as persoas 

autónomas poderán elixir entre aquela mínima 

ou máxima que estea comprendida no seu 

tramos de ingresos.  

 

En definitiva, esta reforma pretende que as 

aportacións económicas por parte das persoas 

autónomas se faga dunha forma máis igualitaria 

e xusta, tendo en conta a situación e os ingresos 

reais de cada persoa, e que supón o inicio dun 

traballo realizado durante meses. 

 

 

 

 

Tramo de ingresos Cota no 2023 Cota no 2024 Cota no 2025

Menos de 670 € 230 € 225 € 200 €

> 670 y 900 € 260 € 250 € 220 €

> 900 y 1.166 € 275 € 267 € 260 €

> 1.166 y 1.300 € 291 € 291 € 291 €

> 1.300 y 1.500 € 294 € 294 € 294 €

> 1.500 y 1.700 € 294 € 294 € 294 €

> 1.700 y 1.850 € 310 € 320 € 350 €

> 1.850 y 2.030 € 315 € 325 € 370 €

> 2.030 y 2.330 € 320 € 330 € 390 €

> 2.330 y 2.760 € 330 € 340 € 415 €

> 2.760 y 3.190 € 350 € 360 € 440 €

> 3.190 y 3.620 € 370 € 380 € 465 €

> 3.620 y 4.050 € 390 € 400 € 490 €

> 4.050 y 6.000 € 420 € 445 € 530 €

Más de 6.000 € 500 € 530 € 590 €

Periodo 2023 2023 2024 2024 2025 2025

Tramo Base mínima Base máxima Base mínima Base máxima Base mínima Base máxima

Menos de 670 € 751,63 € 849,66 € 735,29 € 816,98 € 653,59 € 718,94 €

> 670 y 900 € 849,67 € 900 € 816,99 € 900 € 718,95 € 900 €

> 900 y 1.166 € 898,69 € 1.166,70 € 872,55 € 1.166,70 € 849,67 € 1.166,70 €

> 1.166 y 1.300 € 950,98 € 1.300 € 950,98 € 1.300 € 950,98 € 1.300 €

> 1.300 y 1.500 € 960,78 € 1.500 € 960,78 € 1.500 € 960,78 € 1.500 €

> 1.500 y 1.700 € 960,78 € 1.700 € 960,78 € 1.700 € 960,78 € 1.700 €

> 1.700 y 1.850 € 1.013,07 € 1.850 € 1.045,75 € 1.850 € 1.143,79 € 1.850 €

> 1.850 y 2.030 € 1.029,41 € 2.030 € 1.062,09 € 2.030 € 1.209,15 € 2.030 €

> 2.030 y 2.330 € 1.045,75 € 2.330 € 1.078,43 € 2.330 € 1.274,51 € 2.330 €

> 2.330 y 2.760 € 1.078,43 € 2.760 € 1.111,11 € 2.760 € 1.356,21 € 2.760 €

> 2.760 y 3.190 € 1.143,79 € 3.190 € 1.176,47 € 3.190 € 1.437,91 € 3.190 €

> 3.190 y 3.620 € 1.209,15 € 3.620 € 1.241,83 € 3.620 € 1.519,61 € 3.620 €

> 3.620 y 4.050 € 1.274,51 € 4.050 € 1.307,19 € 4.050 € 1.601,31 € 4.050 €

> 4.050 y 6.000 € 1.372,55 € 4.139,40 € 1.454,25 € 4.139,40 € 1.732,03 € 4.139,40 €

Máis de 6.000 € 1.633,99 € 4.139,40 € 1.732,03 4.139,40 € 1.928,10 € 4.139,40 €
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❖ A Xunta de Galicia lanza axudas para o 

fomento da utilización de maquinaria 

agrícola en réxime asociativo 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión 

das axudas, en réxime de concorrencia 

competitiva, para a utilización de maquinaria 

agrícola en réxime asociativo no marco do PDR 

de Galicia 2014-2020, financiadas co 

instrumento de recuperación da Unión Europea 

(EURI), cunha participación do 100 % de fondos 

da UE, dentro da medida 4 Investimentos en 

activos físicos, submedida 4.18 Apoio aos 

investimentos nas explotacións agrícolas, así 

como convocalas para o ano 2022. 

Estas axudas teñen como finalidade promover a 

utilización de maquinaria e equipamentos de 

carácter agropecuario en réxime asociativo, 

fomentar a introdución de novas tecnoloxías no 

emprego de maquinaria e equipamentos, e 

tamén racionalizar os custos de mecanización, 

incrementar os mecanismos de seguranza no 

traballo, reducir as emisións contaminantes e 

fomentar o aforro enerxético, na procura dunha 

mellora da calidade de vida no medio rural. 

O importe total das axudas é de 7.000.000 euros 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

cooperativas agrarias con sección/servizo de 

maquinaria, cooperativas de utilización de 

maquinaria en común (CUMA), cooperativas de 

explotación comunitaria da terra de 5 ou menos 

anos de antigüidade, SAT procedente de fusión 

de polo menos dúas explotacións, nos últimos 5 

anos naturais. 

Ademais deberán ter un mínimo de 4 socios, 

excepto nas SAT de fusión que deben ter un 

mínimo de 3. 

Doutra banda, establécese un investimento 

mínimo subvencionable de 20.000 € e un 

máximo de 250.000 €. No suposto de 

cooperativas procedentes de fusión e con máis 

de 1.000 socios o límite máximo será de 600.000 

€. 

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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❖ A Xunta de Galicia lanza axudas para o 

fomento da utilización de maquinaria 

agrícola en réxime asociativo 

 

 

 
A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras para a concesión 

das axudas, en réxime de concorrencia 

competitiva, para a utilización de maquinaria 

agrícola en réxime asociativo no marco do PDR 

de Galicia 2014-2020, financiadas co 

instrumento de recuperación da Unión Europea 

(EURI), cunha participación do 100 % de fondos 

da UE, dentro da medida 4 Investimentos en 

activos físicos, submedida 4.18 Apoio aos 

investimentos nas explotacións agrícolas, así 

como convocalas para o ano 2022. 

Estas axudas teñen como finalidade promover a 

utilización de maquinaria e equipamentos de 

carácter agropecuario en réxime asociativo, 

fomentar a introdución de novas tecnoloxías no 

emprego de maquinaria e equipamentos, e 

tamén racionalizar os custos de mecanización, 

incrementar os mecanismos de seguranza no 

traballo, reducir as emisións contaminantes e 

fomentar o aforro enerxético, na procura dunha 

mellora da calidade de vida no medio rural. 

 

O importe total das axudas é de 7.000.000 euros 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

cooperativas agrarias con sección/servizo de 

maquinaria, cooperativas de utilización de 

maquinaria en común (CUMA), cooperativas de 

explotación comunitaria da terra de 5 ou menos 

anos de antigüidade, SAT procedente de fusión 

de polo menos dúas explotacións, nos últimos 5 

anos naturais. 

Ademais deberán ter un mínimo de 4 socios, 

excepto nas SAT de fusión que deben ter un 

mínimo de 3. 

Doutra banda, establécese un investimento 

mínimo subvencionable de 20.000 € e un 

máximo de 250.000 €. No suposto de 

cooperativas procedentes de fusión e con máis 

de 1.000 socios o límite máximo será de 600.000 

€. 

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 MANTÉN ABERTO O PRAZO DE 

INSCRICIÓN PARA CATRO CURSOS 

GRATUÍTOS DE PREVENCIÓN DE RISCOS 

LABORAIS 

 

APE Galicia mantén 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, as prazas son limitadas e 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. 

 

 

 

❖ APE GALICIA ABRE O PRAZO DE INSCRICIÓN 

PARA DOUS CURSOS GRATUÍTOS SOBRE 

COMPETENCIAS DIXITAIS 

 

APE APE Galicia xa ten aberto o prazo de 

inscrición nos dous cursos online gratuítos, en 

colaboración con Maude Studio, sobre 

competencias dixitais que levará a cabo durante 

o mes de setembro. 

Por unha banda, o curso de Xestión de contidos 

dixitais en cooperativas, cunha duración de 63 

horas, ten como obxectivo ensinar a xestionar 

contidos dixitais nas empresas e coñecer as 

aplicacións prácticas e peculiaridades a ter en 

conta nelas. E, doutra banda, o curso de 

Marketing básico en medios sociais, cunha 

http://www.apegalicia.gal/
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duración de 28 horas, busca afondar no 

comercio electrónico e marketing en internet, 

así como dar a coñecer todos os elementos a ter 

en conta para facer un xestión de forma 

autónoma e responsable dunha empresa.  

As prazas para participar nos cursos gratuítos 

son limitadas e poden reservarse 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 
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