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❖ APE GALICIA ASISTE Á XXIII EDICIÓN DA 

FEIRA INTERNACIONAL DE PRODUTOS DE 

MAR CONXELADOS 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

participou o día 5 de outubro en Vigo na XXIII 

edición da Feira Internacional de Produtos do Mar 

Conxelados, CONXEMAR. Un punto de encontro, 

de referencia en Europa, e un escaparate 

internacional dos produtos do mar e da cadea 

mar-industria. 
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❖ A XUNTA DE GALICIA ABRE O PRAZO PARA 

SOLICITAR AS SUBVENCIÓNS DO 

PROGRAMA XEMPRE EMPRENDEMENTO 

 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras das subvencións 

Xempre Emprendemento para apoiar iniciativas 

de emprendemento das persoas traballadoras 

autónomas e as pequenas e medianas empresas, 

incluídas as cooperativas e sociedades laborais, 

que estean de alta e iniciasen a súa actividade 

económica dende o 1 de xaneiro de 2020 no 

ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia 

(código de procedemento TR880A). 

A finalidade destas axudas é facilitar as 

iniciativas de emprendemento, contribuíndo ao 

incremento da súa actividade económica, a súa 

competitividade e, en definitiva, manter os 

empregos de calidade, a través do apoio ao 

financiamento do investimento realizado e 

pagado entre o 1 de xaneiro de 2022 ata a data 

da presentación da solicitude. 

O orzamento destas subvencións 2.825.000 

euros. 

A quen vai dirixido? 

Poderán ser beneficiarias destas axudas as 

persoas traballadoras autónomas e as pequenas 

e medianas empresas, que cumpran os 

seguintes requisitos: 

a) Ter o domicilio fiscal en Galicia. 

b) Figurar inscritas como tales nos 

correspondentes rexistros administrativos da 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

c) Ter presentado, de ser o caso, as contas anuais 

do último ano no Rexistro Mercantil ou no 

Rexistro de Cooperativas, segundo corresponda 

á súa forma xurídica. 

d) Ter iniciada a súa actividade económica no 

período que transcorre entre o 1 de xaneiro de 

2020 ata a data de presentación da solicitude. 

e) Ter a capacidade administrativa, financeira e 

operativa para cumprir as condicións da axuda. 

f) Estar ao día no pagamento das súas obrigas 

tributarias e da Seguridade Social para obter 

subvencións. 

g) Non teren sido sancionadas mediante 

resolución firme coa perda da posibilidade de 

obter subvencións. 

Conceptos subvencionables 

1. Serán subvencionables os investimentos que 

correspondan de xeito indubidable ao proxecto 

empresarial que iniciou a súa actividade 

económica desde o 1 de xaneiro de 2020. En 

concreto: 

·         Equipamento informático. 

·         Activos intanxibles: activos que no teñen 

unha materialización física ou financeira. 

·         Investimentos en eficiencia enerxética. 

·         Adquisición de bens de equipamento e 

mobiliario. 

·         Reforma e habilitación das instalacións do 

local de negocio. 

·         A adquisición de activos pertencentes a un 

establecemento ou de bens de equipamento de 

segunda man serán subvencionables sempre 

que cumpran unha serie de requisitos. 

2. Os bens obxecto de investimento deberán ser 

adquiridos en propiedade pola persoa 

beneficiaria, admitiranse expresamente, a estes 

efectos, as reformas de instalacións en inmobles 

alugados. No caso de adquisición dos bens 

mediante fórmulas de pagamento aprazado, 

estes deberán pasar a ser de propiedade plena 

da persoa beneficiaria antes do remate do prazo 

de execución do proxecto, neste momento 
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5 
BOLETÍN APE GALICIA OUTUBRO 2022 

deben constar o vencemento e o pagamento das 

cantidades aprazadas. 

3. Os investimentos terán que estar realizados e 

pagados dentro do prazo de execución, que 

abrangue desde o 1 de xaneiro de 2022 ata a 

data da presentación da solicitude. 

4. O investimento en bens inscritibles nun 

rexistro público terá que ser mantido, vinculado 

á actividade económica subvencionable, no 

centro de traballo en Galicia, durante os 5 anos 

seguintes á data do pagamento final á persoa 

beneficiaria, e o resto do investimento, durante 

3 anos desde a devandita data. 

5. O investimento subvencionado poderá ser 

substituído no caso de obsolescencia, sempre e 

cando a actividade económica da beneficiaria se 

manteña en Galicia durante este período. Neste 

caso, deberá quedar constancia contable e no 

inventario da empresa da substitución 

efectuada. 

6. Quedan expresamente excluídos do ámbito 

de aplicación destas bases os impostos 

indirectos cando sexan susceptibles de 

recuperación ou compensación e os impostos 

persoais sobre a renda, xuros e gastos 

financeiros, e as taxas. 

7. Os bens obxecto de investimento deberán ser 

adquiridos a terceiros. 

8. En ningún caso poderá concertar a persoa 

beneficiaria a execución total ou parcial das 

actividades. 

9. En ningún caso o custo dos investimentos 

subvencionables poderá ser superior ao valor do 

mercado. 

Contía das axudas 

A contía da axuda terá as seguintes porcentaxes 

de intensidade en función do rango de 

investimento total realizado: 

a) Con investimentos de 5.000 € ou máis ata un 

límite de 10.000 €, a contía da axuda será do 60 

% do investimento. 

b) Con investimentos de 10.001 € ou máis ata un 

límite de 30.000 €, a contía da axuda será do 50 

% do investimento. 

c) Con investimentos de 30.001 € ou máis ata un 

límite de 50.000 €, a contía da axuda será do 40 

% do investimento. 

d) Con investimentos de 50.001 € ou máis ata un 

límite de 100.000 €, a contía da axuda será do 30 

% do investimento. 

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 dende o 4 de 

outubro de 2022. 
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❖ O GOBERNO DE ESPAÑA LANZA A LEI “CREA 

E CRECE” 

 

O Congreso dos Deputados aprobou de forma 

definitiva a Lei de Creación e Crecemento 

Empresas (Crea e Crece), dirixida a facilitar a 

creación de empresas, reducir os custes 

económicos, simplificar os trámites para a súa 

constitución, reducir obstáculos regulatorios, 

loitar contra a morosidade e impulsar o seu 

crecemento e expansión. 

Deste xeito, trátase dunha das principais 

reformas do Plan de Recuperación, 

Transformación e Resiliencia, dirixida a fomentar 

o dinamismo do tecido produtivo e dar resposta 

ás demandas e recomendacións dos diferentes 

organismos internacionais. A lei impulsa a 

creación de empresas e facilita o seu 

crecemento e expansión, especialmente das 

pemes. 

Con esta nova norma, crear unha empresa será 

máis fácil e rápido, establécese a posibilidade de 

constituír unha Sociedade de Responsabilidade 

Limitada cun capital social dun euro, fronte ao 

mínimo legal de 3.000 euros establecido ata o 

momento, permitindo así ás empresas utilizar 

estes recursos noutros gastos alternativos e 

facilitando a creación de novos negocios. O feito 

de non esixir un capital mínimo favorece ao 

emprendemento no noso país. Doutra banda, 

tamén se facilita a constitución telemática de 

empresas a través da ventanilla única do Centro 

de Información e Rede de Creación de Empresas 

(CIRCE), o que garante unha redución nos prazos 

para a súa creación así coma nos custos notariais 

e de rexistro. 

En canto a medidas para favorecer o 

crecemento das empresas, modifícase a lei de 

medidas de liberalización do comercio, 

ampliándose o catálogo de actividades 

económicas exentas de licencia. Tamén se 

modifica a Lei de Garantía de Unidade de 

Mercado para reforzar a cooperación entre as 

Administracións Públicas e os mecanismos de 

protección de empresas e consumidores. 

Pola súa banda, a norma tamén inclúe medidas 

para loitar contra a morosidade. Así, exténdese 

a obriga de expedir e remitir factura electrónica 

en todas as relacións comerciais a empresas e 

autónomos. Ademais, establécese que as 

empresas que non cumpran os prazos de pago 

establecidos na Lei de Morosidade non poderán 

acceder a unha subvención pública ou ser 

entidade colaboradora na súa xestión. Tamén, 
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está prevista a creación dun Observatorio Estatal 

da Morosidade Privada que fará seguimento e 

análise dos datos dos prazos de pagos e 

promoverá boas prácticas. 

Finalmente, con esta nova lei tamén se reforza e 

mellora a financiación das empresas. No ámbito 

do crowdfunding, a Lei Crea e Crece adapta a 

regulación nacional á normativa europea, 

introducindo máis flexibilidade. Tamén se 

reforza a protección dos inversores e permítese 

a creación de vehículos para agrupalos e reducir 

custes de xestión. Ademais, elévanse os limiares 

de inversión por proxecto (de 2 a 5 millóns de 

euros) e modifícanse os límites de inversión por 

proxecto para inversores minoristas, que será o 

máis alto entre 1.000 euros ou o 5% da riqueza. 

Doutra banda, tamén se impulsa a industria do 

capital risco e amplíanse as figuras recoñecidas 

para fondos cerrados. 

Por último, en relación coas Institucións de 

Inversión Colectiva, elimínase o carácter 

obrigatorio do informe trimestral, establécense 

os medios telemáticos como medio de 

comunicación por defecto e flexibilízase o 

réxime de diversificación de inversións das 

entidades de capital risco. 

 

 

❖ O RÉXIME ESPECIAL DE AUTÓNOMOS SUMA 

2.427 PERSOAS AFILIADAS NO MES DE 

SETEMBRO EN TODA ESPAÑA, MENTRES 

QUE AS CIFRAS DO PARO AUMENTAN EN 

CASE 18.000 PERSOAS 

 

O número de persoas rexistradas nas oficinas do 

Servicio Público de Emprego no mes de 

setembro aumentou en España con respecto ao 

mes anterior en 17.679 persoas, un 0,6% máis en 

relación co mes anterior, situándose en 

2.941.919 persoas. (En setembro de 2021 había 

un total de 3.257.802 persoas paradas, o que 

supón 315.883 persoas paradas máis o ano 

pasado). 

 

Pola súa banda, en canto aos contratos 

rexistrados durante o mes de setembro, estes 

sitúanse en 1.660.792 (377.001 máis que o mes 

anterior), dos que un 46,72% son de carácter 

indefinido. 

Datos en Galicia 

Persoas paradas en Galicia 

En concreto en Galicia, o paro sitúase en 

144.109 persoas, das cales 85.031 son mulleres 

e 59.078 son homes.  Esta cifra supón un total 

2.197 persoas paradas máis que o mes pasado (o 

que supón un 1,55% máis) e 8.945 persoas 

menos que en setembro do ano pasado (un 

5,84% menos). 

Se analizamos por sectores, os peores datos en 

canto ao número de persoas paradas recólleo o 

sector servizos con 102.974 parados, en 

segundo lugar sitúase a industria con 15.048 

persoas paradas, seguido do sector da 

construción con 9.945 parados (e, en último 

lugar, está a agricultura, cuxo número de 

parados é de 4.776 persoas paradas. 

Se nos centramos nas provincias galegas, A 

Coruña sitúase como a provincia cun maior 

número de persoas rexistradas no SEPE 

ascendendo esta cifra a 57.432 persoas (863 

máis que en agosto), Pontevedra estaría en 

segunda posición con 56.018 persoas paradas 

(1.169 máis que en agosto), o número de 

parados en Ourense é de 16.808 (45 máis que o 

mes pasado) e o Lugo ten rexistradas 13.851 

persoas paradas (120 máis que en agosto). 

Evolución dos contratos en Galicia 

En Galicia os contratos rexistrados sitúase en 

81.005 (o que supón unha subida de 9.222 con 

respecto ao mes pasado), dos cales 28.744 foron 

contratos indefinidos. 

Máis polo miúdo, o número de novos contratos 

ascendeu en todas as provincias da comunidade, 

na Coruña rexistráronse 33.246 contratos (3.461 

máis que en agosto), en Pontevedra 32.475 

(4.426 máis que o mes anterior), en Lugo 8.239 
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(484 máis que o mes pasado), e en Ourense 

7.045 (851 máis que en agosto). 

Réxime autónomos 

En canto ao réxime especial de autónomos, a 

Seguridade Social sumou 2.427 afiliados, o que 

situou o total de persoas cotizantes por conta 

propia en 3.329.863 en toda España. 

En Galicia, en concreto, o número de afiliados ao 

RETA no mes de setembro é  de 207.011 

persoas. Máis polo miúdo, en Coruña son 84.336 

persoas autónomas, en Pontevedra 67.496, en 

Lugo 32.250 e en Ourense son 22.929. 

 

 

❖ O COLECTIVO AUTÓNOMO, UN DOS 

SECTORES MÁIS GOLPEADOS POLA CRISE 

SANITARIA DA COVID-19 

 

A declaración da pandemia da Covid-19 tivo un 

impacto sen precedentes, tanto social como 

económico, a nivel mundial. Dende que 

comezou a crise sanitaria hai case tres anos 

foron desencadeándose unha serie de efectos 

negativos para todas e todos. 

Pero, no que a nivel económico se refire, o 

colectivo autónomo foi un dos grandes 

afectados. Un sector que, da noite á mañá, viuse 

obrigado a pechar o seu negocio, o que lle daba 

o pan para subsistir. Aínda que este impacto 

viuse suavizado gracias as medidas urxentes de 

reactivación económica e o emprego, foron 

moitas as persoas autónomas que tiveron que 

dicir adeus ao seu traballo. 

¿Como afectou a pandemia ao sector 

autónomo? 

O certo é que a pandemia non afectou a todas as 

persoas por igual, mentres algunhas persoas 

saíron reforzadas ou renovaron os seus negocios 

acadando mellores resultados, outras non foron 

capaces de loitar contra todas as tempestades 

que se foron orixinando. 

De feito, segundo datos do Ministerio “no 2020 

observouse unha caída da actividade económica 

moi brusca e intensa, asimétrica por sectores, 

con maior impacto sobre o sector servizos, no 

comercio, transporte e hostalería”. 

Xa non só o confinamento declarado en marzo 

de 2020, as posteriores restricións e 

consecutivas olas de contaxios do virus causaron 

danos irreparables entre gran parte dos 

autónomos e autónomas. Neste eido, segundo 

un estudo o 66,1% das persoas autónomas 

seguen sen recuperarse dos efectos da 

pandemia nos seus negocios e aínda non 

conseguiron remontar a súa actividade nin o 

nivel de facturación previo a marzo de 2020. 

Ademais, segundo este mesmo estudo, para o 

22,3% dos autónomos e autónomas que aínda 

notan a crise, a facturación dos seus negocios 

sitúase un 75% por debaixo que antes da 

pandemia, mentres que para un 60,9% esas 

cifras son un 50% máis baixas. Tamén, os 

problemas para igualar as cifras de facturación 

previas a marzo 2020 fan que case un terzo dos 

autónomos enquisados pensan en pechar o seu 

negocio e un 8,2% asegura que terá que pechalo. 

Sen dúbida, a pandemia puxo a proba e contra 

ás cordas a un sector que se viu na obriga de 

renovarse e adaptarse ou morrer. Algúns 

negocios víronse sobrepasados pola crise 

sanitaria e non lles quedou máis remedio que 

pechar, o que afectou gravemente ao ánimo das 

persoas autónomas. Porén, aínda queda 

esperanza, xa que moitos outros saíron 

fortalecidos deste desafío e a dia de hoxe están 

máis preparados para afrontar o futuro e novos 

retos. 

Dende APE Galicia, esperamos que este ano e os 

seguintes aporten unha estabilidade laboral ao 

colectivo despois dos duros anos que vimos 

atravesando. 
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❖ XA ESTÁ ABERTO O PRAZO PARA SOLICITAR 

AS AXUDAS DESTINADAS Á DIXITALIZACIÓN 

DE EMPRESAS DO SEGMENTO III, NO 

MARCO DO PROGRAMA KIT DIXITAL  

 

Esta convocatoria ten por obxecto o 

establecemento das bases reguladoras para a 

concesión de axudas mediante as que se executa 

o programa Kit Dixital para a dixitalización de 

pequenas empresas, microempresas e persoas 

en situación de autoemprego, que ten por 

obxecto a adopción de solución de dixitalización 

incluídas no Catálogo de Solucións de 

Dixitalización do Programa, recollido na 

plataforma Acelera pyme. 

A finalidade do Programa é mellorar a 

competitividade e o nivel de madurez dixital das 

empresas e das persoas en situación de 

autoemprego, mediante a adopción de solucións 

de dixitalización en: sitio web e presencia en 

internet, comercio electrónico, xestión de redes 

sociais, xestión de clientes, business intelligence 

e analítica, xestión de procesos, factura 

electrónica, servizos e ferramentas de oficina 

virtual, comunicacións seguras, ciberseguridade, 

presencia avanzada en Internet e Marketplace. 

Quen pode solicitar estas axudas? 

Nesta convocatoria poderán ser beneficiarias 

destas axudas as pequenas empresas, 

microempresas e persoas en situación de 

autoemprego do Segmento III (entre 0 e menos 

de 3 empregados), cuxo domicilio fiscal estea 

situado en territorio español. 

Non poderán ser beneficiarias: 

a) As persoas físicas ou xurídicas que sexan 

Axentes Dixitalizadores Adheridos, nin aquelas 

coas que estes contraten ou subcontraten para 

a prestación, en todo ou en parte, das solución 

de dixitalización. 

b) As persoas en situación de autoemprego que 

teñan a consideración de autónomos societarios 

nin os autónomos colaboradores. 

c) As unións temporais de empresas (UTE) 

d) As persoas físicas ou xurídicas que obtivesen 

a condición nalgunha das convocatorias do 

Programa Kit Dixital. 

e) As empresas de natureza pública e as 

entidades de dereito público. 

f) Os Colexios profesionais, as sociedades civís, 

as comunidades de bens, as comunidades de 

propietarios en réxime de propiedade horizontal 

ou calquera outro tipo de unidade económica ou 

patrimonio separado que careza de 

personalidade xurídica. 

Contía das axudas 

O importe máximo total de todas as axudas 

desta convocatoria é de cincocentos millóns de 

euros (500.000.000 €). 

En concreto, o importe máximo de axuda por 

beneficiario será de dous mil euros (2.000€). Os 

importes máximos de axuda por Categoría de 

Solucións de Dixitalización, así como a duración 

que debe manterse a prestación do servizo para 

o segmento III son os seguintes: 

 

Prazo de presentación de solicitudes 

Dende o 20 de outubro de 2022 ás 11:00 h ata o 

20 de outubro de 2023 ás 11:00h. 

Presentación de solicitudes 

As solicitudes serán realizadas polo solicitante, o 

seu representante legal ou un representante 
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voluntario que conte coa súa autorización, e se 

presentarán a través do formulario 

automatizado habilitado na Sede Electrónica de 

Red.es, o cal tamén será accesible dende a 

plataforma Acelera Pyme 

(https://www.acelerapyme.gob.es/) dentro do 

prazo establecido. 
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❖ APE GALICIA COLABORA CON UPTA NO 

CURSO GRATUÍTO DE DIXITALIZACIÓN 

 

 
 

 
 

UPTA, en colaboración con APE Galicia, está a 

levar un proxecto formativo dirixido a persoas 

traballadoras autónomas, traballadores e 

traballadoras por conta allea e traballadores e 

traballadoras en situación de ERTE. 

En concreto, trátase dun curso oficial en 

competencias dixitais, cunha duración total de 

30 horas, que se impartirá en modalidade virtual 

titorizada. Esta formación é unha gran 

oportunidade para aquelas persoas que queiran 

dixitalizar a súa empresa ou posicionala no 

xigante de Internet, ou simplemente para 

aprender e ampliar coñecementos sobre como 

xestionar o avance tecnolóxico. 

Máis polo miúdo, a formación permitirá 

identificar, localizar, obter, almacenar, organizar 

e analizar información dixital, datos e contidos 

dixitais, avaliando a súa finalidade e relevancia 

para as distintas tarefas profesionais. Ademais, 

as persoas participantes tamén aprenderán a 

comunicar en contornas dixitais, compartir 

recursos propios a través de ferramentas online, 

conectar e colaborar con outros a través de 

ferramentas dixitais, interactuar e participar en 

comunidades e redes e conseguir unha cultura 

dixital. 

Doutra banda, durante o curso tamén ensinarán 

a crear e editar contidos dixitais novos, integrar 

e reelaborar coñecementos e contidos previos, 

realizar producións dixitais e programación 

informática, coñecer as licencias de uso de 

materiais de terceiros e aplicar os dereitos de 

propiedade intelectual.  Así mesmo, entre os 

contidos formativos figuran a protección da 

información e datos persoais, protección da 

identidade dixital, dos contidos dixitais e das 

aplicacións informáticas, e tamén o 

coñecemento das medidas de seguridade, e o 

uso responsable e seguro da información dixital. 

Finalmente, os alumnos e alumnas da formación 

aprenderán a identificar necesidades do uso de 

recursos dixitais para ampliar coñecemento, 

tomar decisións informadas sobre as 

ferramentas dixitais máis apropiadas segundo o 

propósito ou a necesidade, resolver problemas a 

través de medios dixitais, usar as tecnoloxías de 

forma creativa para resolver problemas técnicos 

e actualizar a súa propia competencia e a de 

outros. 

As persoas participantes terán acceso a unha 

plataforma online, a través da cal poderán 

consultar en todo momento a súa evolución, e 

polo cal necesitarán un dispositivo con conexión 

a internet. Nesta plataforma impartiranse clases 

en directo a través da aula virtual, leccións 

interactivas, contido teórico descargable, 
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material complementario, foros, videotutoriais, 

actividades de reforzo e relatorios virtuais. 

Unha vez finalizado o curso, as e os participantes 

poderán tramitar a súa acreditación e obterán 

un certificado de superación. Ademais, como 

actividade extra, as persoas que superen o 80% 

do curso poderán participar nun Escape Room, 

no que se aplicarán as competencias dixitais 

adquiridas. 

Dende APE Galicia  consideramos que a 

formación é unha ferramenta fundamental para 

que as persoas traballadoras adquiran a 

cualificación e profesionalización necesaria, xa 

que fortalece e favorece a competitividade das 

actividades económicas. E, precisamente, os 

coñecementos en materia dixital son 

indispensables nos tempos actuais e na 

sociedade cada vez máis hiperconectada na que 

vivimos. A dixitalización é un dos camiños que 

temos á nosa disposición para ampliar e alcanzar 

os nosos obxectivos. 

As persoas que reúnan os requisitos e non 

queiran perder esta oportunidade poden 

inscribirse en www.apegalicia.gal. 

 

 

❖ APE GALICIA CELEBRA TRES XORNADAS DE 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS NA 

CORUÑA 

 

APE Galicia, en colaboración con AECO 

Asociación de Empresarias de A Coruña e coa 

financiación da Xunta de Galicia, desenvolve a 

tres xornadas de Prevención de Riscos Laborais 

na Coruña. 

En concreto, o luns 24 de outubro ás 16:30 

horas, tivo lugar “PRL e traballadores de máis de 

55 anos. Esta xornada versou sobre ese sector da 

poboación que ten unha serie de riscos 

específicos. Neste eido, cabe destacar que a 

poboación activa de máis de 55 anos medrou 

case un 50% nos últimos anos, este dato amosa 

a necesidade de proporcionarlle unha atención 

especial en canto á prevención de riscos 

laborais, xa que as súas condicións físicas non 

son as mesmas que as de outros sectores da 

poboación. As persoas traballadoras a partir 

dunha certa idade precisan unhas ferramentas 

de protección específica e, por iso, mediante 

esta formación realizamos unha análise de cales 

son e como debemos usalas de maneira 

correcta. O relatorio foi impartido por José 

María Rivas Moar, enxeñeiro industrial da 

Universidade de Vigo, propietario de RMCI 

Ingeniería e profesor na ERLAC – Fundación E.U. 

de Relaciones Laborales de A Coruña. 

 

 

Ao día seguinte, o martes 25 ás 12:30 horas, a 

acción foi “Fomento do hábito de vida 

saudable”. O obxectivo desta xornada era 

promover un estilo de vida no ámbito de traballo 

que aporte beneficios tanto para a persoa 

traballadora como para a empresa. Ademais, 

demos a coñecer as ferramentas que impulsan 

estes hábitos de vida saudable, así como pautas 

e tips que serven para mellorar o clima laboral e 

a imaxe que se proxecta cara ao exterior. A 

acción foi impartida por Belén Varela Romero, 

licenciada en Dereito, especialista en práctica 

xurídica, cun máster en Dirección de Recursos 

Humanos, e docente na ERLAC – Fundación E.U. 

de Relaciones Laborales de A Coruña. 

 

http://www.apegalicia.gal/


 

13 
BOLETÍN APE GALICIA OUTUBRO 2022 

 

 

Por último, o xoves 27 ás 10:00 horas, levamos a 

cabo “Avances na saúde laboral e condicións de 

traballo con perspectiva de xénero”. Esta 

xornada tivo como finalidade sensibilizar sobre a 

importancia da introdución da perspectiva de 

xénero en materia de prevención de riscos 

laborais. En ocasións, as condicións nas que se 

desenvolven as traballadoras e os traballadores 

son diferentes e desiguais. A incorporación da 

perspectiva de xénero contribúe a detectar e 

corrixir os sesgos de xénero que se dan nas 

actividades preventivas e de vixilancia da saúde. 

Con esta acción daremos a coñecer os riscos 

intrínsecos en cada ámbito e indicaremos como 

adaptar as diferentes ferramentas e solucións. 

Nesta ocasión foi Cristina Faraldo Cabana a que 

impartiu a xornada, Faraldo é licenciada e 

doutora en dereito, diplomada en criminoloxía e 

docente na ERLAC – Fundación E.U. de 

Relaciones Laborales de A Coruña. 

 

 

As tres xornadas desenvolvéronse na sede de 

AECO, situada en iWorks Business Center & 

Coworking, na rúa Juan de la Cierva, 5 (A 

Coruña).  

A Prevención de Riscos Laborais (PRL) trátase do 

conxunto de medidas ou accións das que dispón 

unha empresa ou negocio para evitar ou 

diminuír na medida do posible os perigos 

derivados da actividade laboral. Deste xeito, a 

empresa debe adoptar unha actividade 

preventiva co obxectivo de promover a 

seguridade e saúde dos seus traballadores e 

traballadoras, reducindo a sinistralidade laboral 

e a incidencia de enfermidades profesionais. 

Todas as persoas traballadoras teñen unha 

exposición a riscos á hora de desempeñar as 

tarefas laborais. Neste eido, existen diversos 

tipos de perigo, debemos ter en conta os riscos 

físicos, químicos, biolóxicos, ergonómicos, 

psicosociais, mecánicos ou ambientais. 

Para desenvolver unha correcta prevención de 

riscos laborais nunha empresa é fundamental 

realizar unha correcta avaliación dos riscos que 

poidan existir para cada persoa traballadora. A 

partir de aí, a empresa pode tomar decisións e 

levar a cabo unha serie de medidas preventivas 

adaptadas dirixidas a reducir os riscos adaptados 

a cada persoa. Como exemplo, cabería sinalar 

que é evidente que os perigos á hora de sufrir 

determinados accidentes ou a tendencia a 
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padecer certos problemas de saúde non son os 

mesmos para unha persoa de 20 anos que para 

unha de 60. 

Dende APE Galicia queremos darlle visibilidade e 

afondar neste tema tan importante a través da 

realización de xornadas formativas, 

especializadas en distintas temáticas, nas catro 

provincias galegas. Canta máis información 

teñamos recompilada máis sinxelo será levar a 

cabo a avaliación dos riscos. Posteriormente, e 

en función da análise preventiva realizada, solo 

quedará definir as accións máis eficaces, 

adaptadas a cada traballador e traballadora en 

concreto, para garantir a diminución dos riscos 

laborais. 
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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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