
As avenidas Bernardo Romero e Gonzalo Navarro contan desde hai uns días con 
catro novas sinais duns catro metros de altura cada unha que marcan o acceso e 
dan a benvida ao polígono industrial de Río do Pozo no Concello de Narón. 
Trátase de mellorar a sinalización do polígono e indicar os seus límites por dous 
dos principais accesos.  

Nova sinalización no Polígono Río do Pozo 
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O 13 de xaneiro tivo lugar a Webinar: Que son as axudas Re-
acciona para pemes? que organizou a AEF en colaboración 
con DPI estratexia e Casares ASESORES E AVOGADOS.  

Webinar: Que son as Axudas Re-acciona para pemes? 

Xornada”Kit dixital: unha axuda para a dixitalización” 

 

 

 

Estás a pensar en iniciar un proceso de 
transformación dixital na túa empresa?  

Na xornada en liña da Confederación de 
Empresarios da Coruña “KIT dixital: unha 
axuda para a dixitalización” saberás cales son 
as condicións e os procesos para pedir as 
axudas, darse de alta como provedor e usar 
c o n  é x i t o  e s t a  f e r ra m e n t a  d e 
desenvolvemento. Inscríbete!  

Prazas limitadas.  

+Info:  https://bit.ly/kit_dig  
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ACREDITACIÓN DE COMPETENCIAS 
Nova xornada informativa sobre o proceso de Acreditación de Competencias Profesionais a través de 
experiencia laboral, na que se abordarán os seguintes temas: 
-Que se obtén? 
-Requisitos de participación 
-Desenvolvemento do proceso 
-Oferta de Unidades de Competencia 
-Rexistro de solicitudes 
-Orientación formativa 
-Dúbidas xurdidas 
ASISTENCIA aberta a TODO O PÚBLICO 
É necesario cubrir o seguinte formulario para confirmar asistencia debido ó control de aforo. 
https://forms.gle/kaiafVHKw7xybUnx8 
DATA: 1 de FEBREIRO de 2022 
HORA: 18:30 
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Salón de actos do CIFP Ferrolterra 
Se tés alguna dúbida ponte en contacto con nós: 

 981 333 107 (Departamento de Acreditación ou Orientación) 

 acreditación.cifp.ferrolterra@edu.xunta.es 

 orientacion.cifp.ferrolterra@edu.xunta.gal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acreditación de Competencias 
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Resumo da Xornada “Impulsado o desenvolvemento 
económico de Ferrolterra” 

 
Organizada pola Asociación de Empresarios de Ferrolterra  e que se desenvolveu na sede de Afundación 
en Ferrol. Nela participaron o doutor en Ciencias Económicas e catedrático de Economía Aplicada, 
Fernando González Laxe; o doutor en Ciencias Económicas e enxeñeiro técnico naval, Ramón Yáñez Brage; 
e o doutor en Ciencias Económicas e presidente do Consello Galego de Economistas, Miguel Ángel 
Vázquez Taín. 
+ Info: http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/portada/1609-xornada-deputacion-
desenvolvemento-economico 

 

Orde pola que se regulan as probas de acceso aos ciclos fp de grao medio e de grao superior 2022. 

Solicitudes grao medio do 3/3/2022 ao 16/3/2022 

Solicitudes grao superior do 31/1/2022 ao 11/2/2022. 

+Info: http://edu.xunta.gal/fp/probas  

 

 

Probas de acceso aos ciclos de FP 
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Ofertas de Emprego 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página  6 

Boletín Informativo AEF 

Curso “ Comercialización de produtos de pesca e acuicultura” 
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Axudas e Subvencións 

 
PAME 3 
Bases reguladoras para a subvención da Axuda 3 de gastos relacionados coas melloras ás empresas para 
adaptarse ao novo escenario derivado da crise do COVID-19, ao abeiro de PAME 3 dirixida aos sectores da 
restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura (BOP de 7 de xaneiro de 2022).  
Prazo: 20 días hábiles, contados a partir do día seguinte ao da publicación do extracto. 

Galicia Rural Emprende 2022 
RESOLUCIÓN do 17 de decembro de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección 
que aproba as bases reguladoras das axudas destinadas á creación de empresas para actividades non 
agrícolas en zonas rurais, cofinanciadas polo Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), 
no marco do Programa de desenvolvemento rural (PDR) de Galicia 2014-2020, e se realiza a súa 
convocatoria en réxime de concorrencia competitiva (Galicia Rural Emprende) (código de procedemento 
IG501A) (DOG de 3 de xaneiro de 2022).  
O prazo de presentación de solicitudes será de 45 días hábiles. 

Programa Kit Digital 
Orden ETD/1498/2021, de 29 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión 
de ayudas para la digitalización de pequeñas empresas, microempresas y personas en situación de 
autoempleo, en el marco de la Agenda España Digital 2025, el Plan de Digitalización PYMEs 2021-2025 y el 
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España -Financiado por la Unión Europea- Next 
Generation EU (Programa Kit Digital) (BOE de 30 de diciembre de 2021).  
El plazo de presentación de solicitudes será de tres meses desde la publicación de la correspondiente 
convocatoria. 
 
Delegación Territorial Xunta en Ferrol 
DECRETO 1/2022, do 13 de xaneiro, polo que se crea a Delegación Territorial da Xunta de Galicia en Ferrol 
(DOG de 17 de xaneiro de 2022).  

Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida e a formación de 
persoas asalariadas 
ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción e 
consolidación do emprego autónomo a través do Programa de axudas a persoas traballadoras autónomas 
pola contratación indefinida e a formación de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2022 (código de procedemento TR349F) (DOG de 28 de xaneiro de 2022).  
O prazo xeral para rematará o 30 de setembro de 2022. 
 
Plan Galicia Emprega de incentivos á contratación e á formación 
ORDE do 29 de decembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Plan Galicia emprega 
de incentivos á contratación e á formación na empresa ordinaria, e se procede á súa convocatoria para o 
ano 2022 (códigos de procedemento TR342C e TR342A) (DOG de 28 de xaneiro de 2022  
O prazo para presentar as solicitudes rematará o 30 de setembro de 2022. 



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 


