
Nesta páxina do Concello de Narón poderás atopar información sobre:  

 Naves industriais (venda o alquiler), locais comerciais... 

 A industria, o comercio e os servicios . 

 Como crear unha empresa. 

 Axuda para a apertura dunha empresa. 

 Información dos distintos polígonos…. 
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O 7 de marzo asistimos na Delegación Territorial da Xunta en Ferrol a unha xornada de axudas á vivenda 
‘Construíndo Fogar’ é a proposta que promove a Xunta de Galicia para dar a coñecer as liñas de incentivos 
para facilitar o acceso á vivenda, en materia de compra, rehabilitación ou alugueiro.  

Xornada “Construíndo Fogar” 

Curso “Inspector de construcións soldadas - Nivel 1” 

Obxectivo: Facilitar aos alumnos os coñecementos que lle permitan superar o exame de Inspector de construcións 
soldadas.  

Data: Por determinar.  

Duración: 40 horas (8 horas/día).  

Imparte: CESOL (Asociación Española de Soldadura e Tecnoloxías da Unión).  

Preinscrición: Enviar cuberta a ficha a info@empresarios-ferrolterra.org 

 O importe aproximado da matrícula por alumno é de 650€.  
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O presente está cheo de desafíos para o tecido empresarial. Como darlles resposta? 

Todos os detalles, no evento virtual do MÉRCORES, 30 de marzo, ás 12.30 horas. 

INSCRÍBETE http://ow.ly/e2tL50ItN0w  

Desde a Asociación de Empresarios Ferrolterra solicitamos o voso apoio para elaborar unha proposta 
formativa para este ano, ben para cursos/xornadas que organicemos directamente, ou para solicitalos a 
través da Confederación de Empresarios da Coruña, FEGAPE, APE Galicia ... Por iso rogamos 
contestédesnos ás seguintes cuestións:  

1. Accións formativas que vos interesan (cursos, xornadas,…)  

2. Cursos e Talleres de Prevención Riscos Laborais (noutras ocasións impartimos Traballos en Altura, 
Carretillas elevadoras, Plataformas elevadoras, Puente Guindastre, Manexo DESA …)  

Moitas grazas pola vosa colaboración.  

Webinario Re-acciona 
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Necesidades formativas 2022 
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Principais modificacións da nova lei de tráfico 

 
O 21 de marzo entran en vigor unha serie de modificacións da Lei de Tráfico, na infografia podedes ver as 
máis destacadas. 
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Como cambiar de vida sen cambiar de traballo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Edita, coordina e deseña: Asociación 
de Empresarios Ferrolterra 
Fotografía: Arquivo gráfico AEF, 
Freepik.es. 
Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2º. 15405 Ferrol 

Tel. 981 333 305 
Tel. móvil. 650 465 161 
info@empresarios-ferrolterra.org 
www.empresarios-ferrolterra.org 

 

Proxecto cofinanciado por Concello de Narón no ano 2022 

Pie de imagen o gráfico. 
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Horario de atención aos socios: 

 
De luns a xoves de 8,30 a 14,30 e 

de 16,00 a 18,00 horas. 
Venres de 8,00 a 15,00 horas 

Coñece a AEF 


