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APE GALICIA - NOVAS 

✓ APE GALICIA E O GRUPO ISONOR FIRMAN UN ACORDO DE COLABORACIÓN CO 

FIN DE TRABALLAR EN CONXUNTO E A PROL DOS INTERESES DAS PERSOAS 

AUTÓNOMAS E ASOCIADOS 

 

✓ APE GALICIA CELEBRA O XII CONGRESO DAS PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS NO HOTEL CARLOS I EN SANXENXO 

 

✓ APE GALICIA RECOÑECE E DÁ VISIBILIDADE Á LABOR E AO TRABALLO DE SETE 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS NO SEU XII CONGRESO 

 

✓ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ RAMÓN CALDAS, ASISTE Á XORNADA DE 

DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL EN SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

 

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

✓ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA A NOVA PLATAFORMA ONLINE XEMPRE 

 

✓ A XUNTA DE GALICIA CONVOCA AS AXUDAS ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS 

INNOVADORAS EMERXENTES NA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

 

 

APE GALICIA - FORMACIÓN 

✓ APE GALICIA TEN DISPOÑIBLES DOUS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE 
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MARKETING E COMUNICACIÓN 
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✓ APE GALICIA DÁ O PISTOLETAZO DE SAÍDA AO CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDADE GRATUÍTO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE ALMACÉNS
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❖ APE GALICIA E O GRUPO ISONOR FIRMAN 

UN ACORDO DE COLABORACIÓN CO FIN DE 

TRABALLAR EN CONXUNTO E A PROL DOS 

INTERESES DAS PERSOAS AUTÓNOMAS E 

ASOCIADOS 

 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

vén de firmar un acordo de colaboración co 

director executivo do Grupo Isonor, Jorge 

González Cuenca, para traballar en conxunto e a 

prol dos intereses das persoas autónomas e dos 

seus asociados. 

Máis polo miúdo, mediante este acordo, Isonor 

comprométese a ofrecer asesoramento en 

Cumprimento Normativo e Dixitalización aos 

asociados e a informar á asociación do estado de 

xestións, contratos e presupostos encomendados 

á consultora. Ademais, tamén preparará 

campañas específicas para os asociados en 

condicións vantaxosas.  Pola súa banda, APE 

Galicia favorecerá a contratación dos servicios de 

ISONOR por parte dos seus asociados e, tamén, 

facilitará a xestión da morosidade dos seus 

clientes. 

Doutra banda, no convenio tamén se inclúen 

servicios por parte de Isonor en materia de 

prevención de riscos laborais, formación, 

protección de datos e seguridade da información, 

sistemas de xestión de calidade, medio ambiente, 

seguridade e saúde no traballo, seguridade de 

información, seguridade alimentaria, medio 

ambiente, solucións informáticas, marketing, 

estudos de mercado e plans de empresa de 

recursos humanos, servicios xurídicos, e 

tramitación e xestión de subvencións. 

 

Grupo Isonor é un grupo de consultoría creado en 

1997 formado por unidades de negocio 

especializadas nas distintas áreas e actividades de 

xestión de entidades públicas e privadas. A súa 

actividade oriéntase á aportación de solucións 

integrais para mellorar a produtividade, calidade, 

servicio e resultado dos seus clientes en todos os 

sectores da actividade económica. Dende os seus 

inicios, en Grupo Isonor están a medrar de 

maneira progresiva, incorporando paulatinamente 

novos servizos, anticipándose ás necesidades do 
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mercado e ampliando o seu ámbito xeográfico de 

actuación. 

 

❖ APE GALICIA CELEBRA O XII CONGRESO DAS 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

NO HOTEL CARLOS I EN SANXENXO 

 

Despois dun ano de parón debido a pandemia da 

COVID-19, máis de 200 persoas de toda Galicia 

reuníronse no Hotel Carlos I de Sanxenxo para 

celebrar o esperado XII Congreso das Persoas 

Traballadoras Autónomas, organizado por APE 

Galicia. Un evento que ten como obxectivo 

principal recoñecer, visibilizar e homenaxear a 

labor e o éxito das persoas traballadoras 

autónomas que, co seu esforzo e dedicación, 

levan a que a súa empresa sexa competitiva, 

contribuíndo día a día a crear riqueza e xerar 

emprego na nosa comunidade. 

 

Ao Congreso asistiron o vicepresidente primeiro e 

conselleiro de Economía, Industria e Innovación 

da Xunta de Galicia, Francisco Conde López; o 

alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; a conselleira 

de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; 

o delegado da Zona Franca de Vigo, David 

Regades; a subdelegada do Goberno, Maica 

Larriba; a deputada provincial de Novas 

Tecnoloxías e Desenvolvemento Empresarial, Ana 

María Mejías Sacaluga, e demais autoridades. 

 

Tamén estiveron presentes autónomos e 

autónomas de toda Galicia; representantes das 

asociacións vinculadas a APE Galicia; alcaldes e 

representantes dos concellos do territorio galego; 

a xerente do IGAPE, Patricia Villajos; a directora 

xeral de Relacións Laborais da Consellería do 

Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, Elena 

Mancha; e a secretaria xeral de Apoio ao 

Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, 

Covadonga Toca; persoas coas que traballamos 

día a día para outorgarlle o mellor servicio ao 

colectivo autónomo, en canto a formación e 

emprego. 

No acto, que estivo presentado e dirixido polo 

periodista Javier Gállego Jané, o presidente de 
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APE Galicia, José Ramón Caldas Martínez, fixo 

fincapé no esforzo e traballo do colectivo 

autónomo “que é o que xera emprego e riqueza 

ao noso país”. Na súa intervención, Caldas tamén 

agradeceu o apoio recibido por parte das 

autoridades, das asociacións, da xunta directiva, 

executiva e persoal técnico de APE Galicia. 

Durante o congreso, realizouse a entrega de sete 

premios a autónomos e autónomas distinguidos, 

para recoñecer desta maneira a súa traxectoria 

profesional e o esforzo realizado para sacar 

adiante ás súas empresas, e tamén entregaremos 

dous galardóns especiais. Posteriormente, tivo 

lugar unha cea homenaxe ás persoas premiadas. 

 

Máis polo miúdo, este ano as persoas premiadas 

foron José Luis Corujo Grandela, de talleres 

Eleccorujo; José Antonio Rodríguez Araújo, de 

Carrocerías Digal; Alejandro Gómez-Ulla, da 

farmacia Gómez-Ulla; Fina Cabaleiro Portela, de 

Adega de Ardán; María Eugenia Silva Tarela, da 

Cofradía de Raxó; Minia Rodríguez García, de 

Transportes RG; e a Familia Ramírez. 

 

Ademais, outorgamos un recoñecemento 

especial, a título póstumo, a Magín Froiz Planes, 

pola súa traxectoria profesional e en 

agradecemento ao compromiso e colaboración 

coa nosa entidade. E, por último, realizamos a 

entrega doutro galardón especial para o 

Consorcio Zona Franca de Vigo pola labor que 

realizan a favor das persoas traballadoras 

autónomas. 

 

 

 

❖ APE GALICIA RECOÑECE E DÁ VISIBILIDADE 

Á LABOR E AO TRABALLO DE SETE PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS NO SEU XII 

CONGRESO 

Un ano máis, APE Galicia puxo en valor o esforzo 

e traballo de sete persoas traballadoras galegas 

no seu xa “clásico” Congreso, que este ano chegou 

á súa duodécima edición. Ademais, no acto, 
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tamén se fixo un recoñecemento a título póstumo 

a Magín Froiz Planes e unha mención especial 

para o Consorcio Zona Franca de Vigo. Este 

evento, que a asociación vén realizando dende o 

ano 2009, pretende recoñecer, visibilizar e 

homenaxear a labor e o éxito de persoas 

traballadoras autónomas que, moitas veces, é 

invisible para a sociedade. 

O primeiro dos galardóns foi entregado a José 

Luis Corujo Grandela (1951, Lugo), de talleres 

Eleccorujo, unha persoa que comezou no mundo 

do automóbil aos 14 anos e traballou de forma 

incansable ata conseguir formar a súa propia 

empresa. Con tan só 19 anos Corujo tivo que 

abandonar Lugo e marchar a traballar a 

Barcelona, onde vivía o seu irmán Ramón, para, 

tres anos despois, acabar regresando á súa terra 

natal. Foi en 1977 cando montou, xunto ao seu 

irmán Alfredo, o taller “Electricidad del Automóvil 

Hnos. Corujo”, ata que en 1995 continuou solo na 

actividade baixo o nome de Eleccorujo S.L.U. 

Unha vida enteira dedicada á electricidade no 

automóvil. 

 

O segundo premio recaeu en José Antonio 

Rodríguez Araújo (1959, Ourense), de carrocerías 

Digal, que, xunto ao seu irmán, dedicouse dende 

a década dos 60 á fabricación e transformación 

de carrocerías e furgonetas en vehículos 

frigoríficos e refrixerantes. A ilusión e o traballo 

ben feito destes dous irmáns deron lugar a unha 

empresa competitiva en continuo crecemento 

que a día de hoxe conta cunha nave no Polígono 

San Cibrao (Ourense) e tamén outra no Polígono 

de Bergondo (A Coruña). 

 

O propietario da histórica farmacia santiaguesa 

Gómez-Ulla, Alejandro Gómez-Ulla (Santiago de 

Compostela), foi o terceiro galardoado ao 

representar á cuarta xeración á fronte do 

emblemático establecemento fundado a finais do 

século XIX. Deste xeito, a familia Gómez-Ulla leva 

máis dun século ao servizo dos compostelanos, 

afrontando numerosos retos durante este tempo, 

coma o salto dixital. Neste eido, cabe destacar 

que a farmacia Gómez-Ulla conta con máis de 

34.000 seguidores en Instagram, situándose 

entre as farmacias españolas con maior 

repercusión nesta rede social. 
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O cuarto premio outorgóuselle a Adolfina 

Cabaleiro (1964, Marín), de Adega de Ardán, 

unha muller cunha vida e traxectoria que 

estiveron marcadas pola súa enteira dedicación 

ao mundo da viticultura e das bodegas. Aínda que 

Cabaleiro traballa no Hospital Montecelo, a súa 

ilusión era poder etiquetar o viño que se facía en 

casa de forma tradicional e levar a cabo o seu 

proxecto de formar unha bodega familiar que 

naceu en 2012 baixo o nome Adega de Ardán. 

Ademais, Adolfina Cabaleiro tamén creou Pilares 

de Belesar SLU tras mercar unha propiedade en 

ruínas cunha antiga bodega no lugar de Belesar, 

na Ribeira Sacra. 

 

En quinto lugar entregámoslle o premio a María 

Eugenia Silva Tarela, da Cofradía de Raxó, unha 

muller que traballou durante 13 anos como 

tecedora ata que a crise a deixou sen traballo, 

malia isto Silva non se rendeu e entrou no mundo 

do marisqueo e da pesca, onde leva traballando 

10 anos. Unha actividade moi dura que debido as 

sucesivas crise está a ser cada vez máis 

demandado e que, segundo algunha das persoas 

que se dedican a ela, “acaba xerando certo 

enganche”. 

 

A seguinte premiada foi Minia Rodríguez García 

(1953), de Transportes RG, traballadora nun 

sector especialmente difícil para as mulleres. Esta 

galardoada comezou a traballar co seu pai dende 

moi nova transportando leite, servíndose dun 

burro e caldeiretas. Tal e como relata Minia, pouco 

a pouco e con moito esforzo e sacrificio conseguiu 

cambiar un burro por un coche e así foi como 

comezou a traballar para a cooperativa gandeira 

Feiraco, agora CLUN. En definitiva, un premio 

para unha muller que soubo adaptarse á 

perfección a pesar da complexidade dos tempos e 

dos cambios que foi experimentando o 

transporte. Minia, unha autónoma loitadora, 

agora deixa a súa empresa nas mans da súa filla, 

Cristina Guldrís. 
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A familia Ramírez, de Construcciones Ramírez, 

tamén recibiu un dos galardóns pola súa 

traxectoria familiar dedicada ao sector da 

construción durante os últimos 94 anos. Un 

premio que recae nunha familia, nunhas persoas 

que foron capaces de manter durante todo este 

tempo os mesmos valores e a mesma forma de 

traballar. Así, esta familia conseguiu que 

Construcciones Ramírez, especializada en obras 

de rehabilitación, edificación, construción 

industrial e obra civil, se convertese na 

construtora máis antiga do rexistro de 

contratistas da Xunta de Galicia. 

 

Doutra banda, dende APE Galicia tamén 

quixemos facer un recoñecemento, a título 

póstumo, a Magín Froiz Planes (Huesca, 1943 – 

Pontevedra, 2022), pola súa traxectoria 

profesional e en agradecemento ao seu 

compromiso e colaboración coa nosa entidade. 

Froiz Planes foi o fundador do grupo de 

distribución alimenticia Distribuciones Froiz, que 

comezou cun pequeno supermercado no que 

Magín Froiz traballaba de carniceiro e que, a día 

de hoxe, é un dos máis relevantes de España, 

situado entre as primeiras vinte empresas do 

sector, con presencia en España e Portugal. Esta 

cadea conta con 336 puntos de venta e 6.200 

traballadores. 

 

En canto á mención especial, este ano 

dedicámoslla ao Consorcio Zona Franca de Vigo, 

unha institución que dende 1947 traballa para 

potenciar o comercio internacional e o 

desenvolvemento económico, e sitúase como o 

principal promotor de infraestruturas 

empresariais, ao promover a innovación e o 

emprendemento e xestionar un volume de activos 

de 520 millóns de euros. Os seus seis parques 

empresariais (Balaídos, Bouzas e PTL en Vigo, A 

Granxa en Porriño, Porto do Molle en Nigrán e 

Plisan en Salvaterra-As Neves) contan con 8 

millóns de metros cadrados. 



 

9 
BOLETÍN APE GALICIA NOVEMBRO 2022 

 

Este emotivo e especial evento, que este ano 

congregou a máis de 200 persoas de toda Galicia 

no Hotel Carlos I en Sanxenxo, darlle a voz e o 

protagonismo a eses autónomos e autónomas 

que traballaron durante toda a súa vida para 

poder sacar a flote e adiante os seus negocios. 

APE Galicia traballa a diario para impulsar, 

defender e mellorar as condicións do traballo 

autónomo, un sector que, especialmente nos 

últimos anos, está a ser duramente golpeado 

polas sucesivas crises que atravesamos.   

Ao Congreso asistiron o vicepresidente primeiro e 

conselleiro de Economía, Industria e Innovación 

da Xunta de Galicia, Francisco Conde López; o 

alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín; a conselleira 

de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana; 

o delegado da Zona Franca de Vigo, David 

Regades; a subdelegada do Goberno, Maica 

Larriba; a deputada provincial de Novas 

Tecnoloxías e Desenvolvemento Empresarial, Ana 

María Mejías Sacaluga, e demais autoridades. 

Ademais, tamén estiveron presentes autónomos 

e autónomas de toda Galicia; representantes das 

asociacións vinculadas a APE Galicia; alcaldes e 

representantes dos concellos do territorio galego; 

a xerente do IGAPE, Patricia Villajos Grande; a 

directora xeral de Relacións Laborais da 

Consellería do Emprego e Igualdade da Xunta de 

Galicia, Elena Mancha; e a secretaria xeral de 

Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e 

Economía Social, Covadonga Toca; persoas coas 

que traballamos día a día para outorgarlle o 

mellor servicio ao colectivo autónomo, en canto a 

formación e emprego. 

 

❖ O PRESIDENTE DE APE GALICIA, JOSÉ 

RAMÓN CALDAS, ASISTE Á XORNADA DE 

DINAMIZACIÓN EMPRESARIAL EN 

SANTIAGO DE COMPOSTELA  

 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

asistiu esta mañá á xornada de Dinamización 

Empresarial, organizada pola Xunta de Galicia, en 

Santiago de Compostela. Un acto para analizar o 

reto da simplificación administrativa e o papel das 

entidades locais e das administracións públicas 

para conseguir atraer os investimentos e ás 

empresas a Galicia. 

Máis polo miúdo, o Secretario Xeral Técnico da 

Vicepresidencia Primeira da Xunta de Galicia, 

Pablo Casal Espido, foi o encargado de dar a 

coñecer o funcionamento da plataforma Oficina 

Galicia Empresa, un soporte para as novas 
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empresas que proporciona múltiples servizos 

como canle de comunicación, apoio no 

asesoramento, iniciativas empresariais, catálogos 

administrativos e concellos emprendedores. 

Doutra banda, a profesora de Economía Aplicada 

da Universidade de Santiago de Compostela, 

María Cadaval, abordou o reto da simplificación 

administrativa nas entidades locais e os 

elementos clave para a atracción do investimento, 

neste eido subliñou que "as administracións 

teñen que ser activas" e dar apoio á implantación 

das iniciativas empresariais. 

 

O evento continuou cunha mesa redonda para 

debater dende distintos puntos de vista cómo 

poden atraer os concellos os investimentos. No 

coloquio participaron o Vicepresidente Primeiro 

da Xunta de Galicia e Conselleiro de Economía, 

Industria e Innovación, Francisco Conde, a 

Secretaria Xeral de Industria da Vicepresidencia 

Primeira da Xunta de Galicia, Paula Uría, o alcalde 

de Palas de Rei, Pablo José Taboada, o arquitecto 

técnico do Concello de Arteixo, Pablo Martín, o 

Director Xeral da ECCOM Enmacosa, Manuel 

Gregorio Miranda, e o codirector de Red Localis, 

Alberto Vaquero. 

 

Para rematar, Francisco Conde foi o encargado de 

clausurar a xornada, que estivo conducida pola 

xornalista Ana Rodríguez Nieto. 
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❖ A XUNTA DE GALICIA PON EN MARCHA A 

NOVA PLATAFORMA ONLINE XEMPRE 

A Xunta de Galicia xa ten en funcionamento a 

nova páxina web www.xempre.gal, un espazo 

dixital concentrador dos recursos que ofrece a 

súa nova estratexia de emprego.  

Deste xeito, a través da Consellería de Promoción 

de Emprego e Igualdade, a Xunta de Galicia crea 

esta plataforma online para a aprendizaxe 

permanente e intercambio de coñecementos para 

formar, informar e impulsar a líderes, persoas 

emprendedoras, traballadores e traballadoras das 

organizacións galegas. Xempre non é máis que un 

concentrador de sinerxías, onde as persoas 

participantes traballan xuntas, intercambian 

coñecemento, colaboran e forman unha 

comunidade. Máis polo miúdo, trátase dun 

servizo no que atoparemos información 

actualizada e acción informativas de todo tipo 

para dar resposta ás novas necesidades de 

capacitación profesional e tendencias do mercado 

de traballo galego.  

Os obxectivos principais de Xempre, aberto a 

empresas, equipos, organizacións, líderes, persoas 

emprendedoras, persoas desempregadas, e 

persoas emprendedoras sociais, son: 

Contar cun recurso que impacte na sociedade, 

que conecte ás persoas e fortaleza o tecido 

organizacional galego. 

Facilitar o achegamento dos recursos ofertados 

pola Xunta de Galicia en materia de formación e 

emprego. 

Favorecer a prevalencia das organizacións 

galegas, apostando pola capacitación e a 

recualificación profesional. 

Crear espacios que xeren sinerxias e recursos que 

potencien a axilidade, a flexibilidade e a 

capacidade de adaptación e innovación. 

Xerar un cambio na contorna laboral actual 

mellorando as competencias das persoas para 

construir organizacións resilientes.  

 

 

 

❖ A XUNTA DE GALICIA CONVOCA AS AXUDAS 

ÁS AGRUPACIÓNS EMPRESARIAIS 

INNOVADORAS EMERXENTES NA 

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA 

A Xunta vén de publicar no Diario Oficial de 

Galicia as bases reguladoras, en réxime de 

concorrencia competitiva, das axudas do IGAPE 

ás agrupacións empresariais innovadoras 

emerxentes (clústeres emerxentes) na 

Comunidade Autónoma de Galicia. 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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Estas bases teñen por finalidade o fomento da 

cooperación para a competitividade e a 

innovación empresarial en distintos ámbitos de 

interese para a actividade económica en Galicia 

mediante a concesión de subvencións ás 

entidades xurídicas xestoras de agrupacións 

empresariais innovadoras emerxentes galegas 

para a posta en marcha do clúster emerxente, 

cofinanciando a elaboración do seu primeiro plan 

estratéxico, no caso de que fose elaborado con 

anterioridade. 

Para tal efecto, a entidade solicitante deberá 

achegar unha relación descritiva e cuantificada 

dos custos de elaboración do plan estratéxico ou 

da listaxe de proxectos que promoverá durante o 

período de vixencia da axuda.  

Estas axudas son compatibles con outras axudas 

ou subvencións publicas sempre que  contía das 

axudas acumuladas non supere o 100% no custo 

subvencionable aprobado. Ao estar este réxime 

de axudas suxeito ao réxime de minimis, deberase 

garantir que, de recibir o beneficiario outras 

axudas baixo o réxime de minimis, non se supera 

o límite de 200.000 euros nun período de tres 

exercicios fiscais. Para as empresas do sector de 

transporte de mercadorías por estrada este límite 

redúcese a 100.000 euros. 

A quen vai dirixido? 

Estas axudas están dirixidas a agrupacións 

empresariais innovadoras emerxentes galegas 

(clústeres emerxentes), que cumpran os 

seguintes requisitos: 

- Que teñan creada unha entidade con 

personalidade xurídica propia e sen ánimo de 

lucro que xestione a agrupación clúster, cunha 

antigüidade inferior a tres anos á data de 

solicitude da axuda e domicilio social en Galicia. 

- Que representen unha cadea de valor arredor 

dun sector de actividade eminentemente 

industrial ou ben que representen un 

agrupamento transversal (por tecnoloxía ou por 

mercado obxectivo) que teña impacto na 

dixitalización ou na sustentabilidade do tecido 

empresarial. 

- Que, en calquera das dúas posibilidades 

anteriores, representen un subconxunto da 

actividade empresarial galega cuxa facturación 

conxunta en Galicia supere o valor do 1 % no PIB 

da Comunidade Autónoma no ano 2021. 

- Que cando menos o 60 % dos seus asociados 

directos iniciais sexan empresas e, destas, que o 

50 % ou máis dispoñan dun centro de traballo en 

Galicia. 

- Proxección internacional. O ámbito de 

actividade do clúster deberá ter vocación e 

proxección cara a mercados internacionais pola 

súa propia natureza e non representar un negocio 

de proximidade ou local. 

Gasto subvencionable 

Poderán concederse axudas para os seguintes 

conceptos subvencionables: 

- Os salarios brutos de persoal con contrato 

laboral, actual ou de nova contratación, que se 
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dedique á xestión dos proxectos propostos para 

a posta en marcha do clúster emerxente, en 

proporción á súa dedicación. 

- Os custos de colaboracións externas para o 

desenvolvemento dos proxectos. 

- Custos de auditoría da conta xustificativa a que 

se refire o artigo 18.5 destas bases reguladoras. 

* O prazo de execución dos gastos 

subvencionables non poderá superar o 30 de 

xuño de 2024. 

Contía das axudas 

A subvención será do 80% dos custos 

relacionados no artigo 5, cun máximo de axuda 

por entidade de 100.000 euros. 

Solicitude e prazo 

As solicitudes ao programa presentaranse a 

través da sede electrónica da Xunta 

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

presentación será dun mes dende o día seguinte 

ao da publicación da orde no Diario Oficial de 

Galicia. 
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❖ APE GALICIA TEN DISPOÑIBLES DOUS 

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDADE 

GRATUÍTOS SOBRE A ORGANIZACIÓN DE 

ALMACÉNS E A XESTIÓN DE MARKETING E 

COMUNICACIÓN 

APE Galicia lanza unha nova oferta formativa que 

comeza este mesmo mes de novembro. Trátase 

de dous cursos totalmente gratuítos, dirixidos a 

persoas desempregadas, que serán impartidos en 

modalidade presencial a partir do 28 de 

novembro. 

En concreto, un dos cursos é “Organización e 

xestión de almacéns” que, cunha duración de 408 

horas, será impartido en horario de 15 a 20 horas 

na aula 2 da sede de APE Galicia, na rúa Gagos 

de Mendoza (Pontevedra). Doutra banda, tamén 

ofertaremos “Xestión de marketing e 

comunicación” que, cunha duración de 828 horas, 

será impartido en horario de 9 a 14 horas tamén 

na sede de APE Galicia. Máis polo miúdo, as dúas 

formacións, que está previsto que comecen o día 

28 de novembro, conducen á obtención de 

certificados de profesionalidade e o número de 

prazas para participar é limitado. 

Cabe destacar que estes dous certificados de 

profesionalidade nivel 3 trátanse do maior rango 

de cualificación que se pode atopar nas 

acreditacións profesionais actuais en España e 

que ofrece múltiples saídas laborais hoxe en día.  

 

 

No caso do certificado en organización e xestión 

de almacéns, trátase dun título que permitirá ás 

alumnas e alumnos exercer profesionalmente 

nesta área laboral, en tarefas como, por exemplo, 

técnicos/as en xestión de stocks ou almacén, 

almaceneiras/os de empresas de transportes, 

persoas empregadas administrativas dos servizos 

de almacenamento e recepción, técnico en 

loxística de almacéns, xestores de almacén, 

responsables de recepción ou expedición de 

mercancías. 

 

Doutra banda, con respecto ao certificado en 

xestión de marketing e comunicación, tamén 

conta cunhas amplas posibilidades de saídas 

laborais relacionadas con postos como persoas 

técnicas en publicidade e relacións públicas, 

 

APE GALICIA - FORMACIÓN 
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técnicos/as en organización de feiras e eventos, 

persoas organizadoras de eventos de marketing e 

comunicación, asistente do Xefe de Produto, 

técnico/a de marketing, auxiliar de medios de 

empresas de publicidade ou controlador da 

emisión en medios de comunicación, entre outras. 

Ademais, é preciso resaltar tamén que para poder 

realizar estes cursos de nivel 3 é necesario 

cumprir, polo menos, un dos seguintes requisitos: 

estar en posesión do título de Bacharelato, posuír 

outro Certificado de Profesionalidade do mesmo 

nivel, estar en posesión dun Certificado de 

Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e 

área profesional, dispoñer dun título de Técnico, 

Técnico Superior de FP, posuír un título de 

Técnico ou Técnico Superior de Artes Plásticas e 

Deseño, contar cunha titulación universitaria 

oficial, ter superada a proba de acceso a un ciclo 

formativo de grado superior, ter superada a proba 

de acceso á universidade para maiores de 25 anos 

ou de 45 anos, ou ter as competencias necesarias 

para cursar con aproveitamento esta formación. 

A formación está financiada pola Consellería de 

Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de 

Galicia, polo Ministerio de Traballo e Economía 

Social do Goberno de España e polo Servicio 

Público de Empleo Estatal. As persoas que 

reúnan os requisitos e desexen anotarse e 

formarse en profesións con futuro poden solicitar 

máis información chamando ao número de 

teléfono 986 891 657 ou a través da nosa páxina 

web www.apegalicia.gal. 

 

❖ APE GALICIA DÁ O PISTOLETAZO DE SAÍDA 

AO CERTIFICADO DE PROFESIONALIDADE 

GRATUÍTO DE ORGANIZACIÓN E XESTIÓN DE 

ALMACÉNS 

 

APE Galicia deu comezo esta mesma tarde, na 

súa sede de Pontevedra, á formación totalmente 

gratuíta de “Organización e xestión de almacéns”, 

dirixida a persoas desempregadas que queiran 

ampliar coñecementos neste ámbito. As persoas 

interesadas en participar aínda teñen dispoñibles 

as últimas prazas e poden solicitar máis 

información en www.apegalicia.gal. 

 

En concreto, “Organización e xestión de 

almacéns”, cunha duración de 408 horas, será 

impartido en horario de 15 a 20 horas na aula 2 

da sede de APE Galicia, na rúa Gagos de Mendoza 

(Pontevedra). Cabe destacar que este certificado 

de profesionalidade nivel 3 trátase do maior 

http://www.apegalicia.gal/
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rango de cualificación que se pode atopar nas 

acreditacións profesionais actuais en España e 

que ofrece múltiples saídas laborais hoxe en día. 

Neste eido, trátase dun título que permitirá ás 

alumnas e alumnos exercer profesionalmente 

nesta área laboral, en tarefas como, por exemplo, 

técnicos/as en xestión de stocks ou almacén, 

almaceneiras/os de empresas de transportes, 

persoas empregadas administrativas dos servizos 

de almacenamento e recepción, técnico en 

loxística de almacéns, xestores de almacén, 

responsables de recepción ou expedición de 

mercancías.  

 

Ademais, é preciso resaltar tamén que para poder 

realizar estes cursos de nivel 3 é necesario 

cumprir, polo menos, un dos seguintes requisitos: 

estar en posesión do título de Bacharelato, posuír 

outro Certificado de Profesionalidade do mesmo 

nivel, estar en posesión dun Certificado de 

Profesionalidade de nivel 2 da mesma familia e 

área profesional, dispoñer dun título de Técnico, 

Técnico Superior de FP, posuír un título de 

Técnico ou Técnico Superior de Artes Plásticas e 

Deseño, contar cunha titulación universitaria 

oficial, ter superada a proba de acceso a un ciclo 

formativo de grado superior, ter superada a proba 

de acceso á universidade para maiores de 25 anos 

ou de 45 anos, ou ter as competencias necesarias 

para cursar con aproveitamento esta formación. 

A formación está financiada pola Consellería de 

Promoción do Emprego e Igualdade da Xunta de 

Galicia, polo Ministerio de Traballo e Economía 

Social do Goberno de España e polo Servicio 

Público de Empleo Estatal. 
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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/


 

18 
BOLETÍN APE GALICIA NOVEMBRO 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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