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1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / ANTECEDENTES
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1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / OBXECTIVO
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Atender, Apoiar, Acompañar e Formar

O obxectivo é axudar ao tecido empresarial
ante os novos retos que presenta o

actual contexto económico

A emerxencia sanitaria Novo escenario

Novas necesidades 
para PEMES, 

persoas autónomas 
e emprendedoras



1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / FILOSOFÍA
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Atender, Apoiar, Acompañar e Formar

É UN PROGRAMA DE:
- Resposta rápida. - Atención personalizada.
- Consecución de resultados. - Fomento da aprendizaxe.



1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑAS DE ACTUACIÓN
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EN OCASIONES…

FINALIZACIÓN



1. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / METODOLOXÍA
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PERSOAS
USUARIAS

COORDINADORAS/ES 
DE ÁMBITO

Equipo 
técnico IGAPE

Análise de 
solicitudes e 

contacto coa 
pers. usuaria

Web
Responde 

(Auto)

Soporte 
Experto nos 
diferentes 
ámbitos

Implantación 
de Medida

RRSS equipo 
comunicación

PERSOAS EXPERTAS
(SOPORTE EXPERTO)

FORMULARIOS 
DE SOLICITUDE

COLABORADORAS
(MEDIDAS)CANLES



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 1
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7 ámbitos de apoio:

Novos ámbitos de apoio

https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1


2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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ÁMBITO XERAL

Liñas globais
Accións:

• Identificación do impacto da situación 
actual de nova normalidade nas 
actividades da empresa.

• Cuantificación na situación 
económica, laboral, de negocio e 
operativa das posibles consecuencias 
desta nova normalidade.

Resultado:
• Listaxe priorizada de accións a 

implantar a curto prazo para 
minimizar o impacto da situación 
actual.

• Redución do impacto económico.
• Xeración dun clima de maior 

confianza para afrontar a xestión da 
crise actual.

Liña 1 



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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ÁMBITO XERAL
Replanificación de 

débedas comerciais

ÁMBITO FINANCEIRO

Accións:
• Asesoramento financeiro á 

empresa con accións áxiles que 
xeren liquidez.

• Desenvolvemento dunha 
ferramenta operativa de 
tesourería.

• Negociación con provedores e 
acredores.

• Asesoramento para converter as 
previsións de ventas e 
facturación en liquidez.

Planificación de 
obrigacións fiscais

Xestión de cobro e liquidez 
operacións comerciais

Resultado:
Afrontar a c/p débedas 

con provedores.

Resultado:
Atender con éxito os 

pagos c/p fronte AEAT.

Resultado:
Obter liquidez con acordos 

comerciais e xestión de 
riscos financeiros.

Accións:
• Negociación coa AEAT e 

Facenda para a xestión 
de aprazamentos.

• Asesoramento para ampliar a 
liquidez con accións coa 
Administración.

• Formar en uso de ferramentas 
de control de tesourería fiscal.

• Presentación de 
documentación, recursos e 
alegacións fronte á AEAT.

Accións:
• Asesoramento especializado 

para xerar recursos a partir das 
vendas previstas.

• Apoio para negociación 
con clientes fronte a riscos 
de impago ou premora.

• Axuda na xestión das 
negociacións para equilibrar 
rendibilidade e liquidez.

Financiamento bancario e 
xestión de avais

Resultado:
Atendelos pagos a 

c/p fronte entidades 
financeiras.

Accións:
• Negociación en nome de pemes ou 

autónomos con bancos para 
contratar produtos de financiamento.

• Re-negociación de produtos 
financeiros da empresa para facer 
fronte aos pagos da mesma.

• Negociación e obtención de garantías 
en representación de pemes o 
autónomos ante entidades 
financeiras e obtención de 
produtos financeiros.

Liña 2 Liña 3 Liña 4 Liña 5 



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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Adaptación da oferta comercial ás 
novas necesidades

ÁMBITO NEGOCIO

Reorientación do negocio cara 
novas oportunidades

Promoción online e consecución 
de novas vendas

Resultado:
Xerar novas fontes de ingresos.

Recuperar ingresos perdidos durante a pandemia

Resultado:
Recuperar, Reter e captar novos clientes.

Resultado:
Xerar pedidos a curto prazo e convertelos en 

ingresos.

Accións:
• Plan para a  rendibilidade dos  recursos actuais 

para a fabricación de novas gamas de produtos 

ou a realización de novos servizos.

• Apoio na firma de novos acordos de 

colaboración comerciais, loxísticos ou operativos 

para a continuidade do negocio.

• Identificación de novos tipos de clientes no novo 

escenario post Covid.

• Identificación de novas formas de ingresos.

• Identificación de canles de venda e 

distribuidores alternativos.

• Homologación e certificación de produto para 

acceder a novos mercados e clientes.

Accións:
• Revisión da oferta comercial actual e 

modificación para adaptala ao novo contexto.
• Definición de novos  produtos ou servizos que se 

adapten ás novas necesidades dos nosos clientes 
e permítannos adicionalmente acceder a novos 
clientes.

• Análise da posible  flexibilización das condicións 
de pago para facilitar o acceso aos produtos e 
servizos nestas condicións excepcionais.

• Ampliación das condicións de garantía e 
complementarias (entregas, devolucións, etc.).

Accións:
• Definición dunha folla de roteiro de accións de 

márketing dixital.
• Mellora da visibilidade web dedicada a presentar 

os produtos e servizos da empresa para a 
situación actual ou orientada ao posicionamento
en buscadores.

• Xeración de novos contidos dixitais en redes 
sociais.

• Deseño e lanzamento de campañas online 
de promoción con condicións comerciais 
novas (descontos, lotes, etc.).

• Deseño e posta en marcha dunha campaña 
de retención e fidelización de clientes.

• Análise e incorporación de produtos a 
plataformas e-commerce.

Liña 6 Liña 7 Liña 8 



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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Implantación do
teletraballo

ÁMBITO OPERACIÓNS

Accións:
• Comunicacións por videoconferencia.

• Almacenamento documental con acceso en 

remoto.

• Plan de xestión colaborativa de proxectos e 

tarefas.

• Xestión e rexistro de tempo/ dedicación.

• Edición colaborativa de documentos.

• Xestión efectiva de reunións online: metodoloxía 

e plataformas.

• Seguimento online do negocio.

Prestación de 
servizos online

Resultado:
Que as persoas podan seguir traballando 
desde a casa dunha forma similar á que 

tiñan no seu posto de traballo.

Resultado:
Manter o servicio aos clientes en remoto.

Accións:
• Apoio na incorporación de sistemas que permitan 

realizar a recepción e xestión de pedidos de forma 

telemática.

• Apoio na creación de vídeo-titoriais ou fichas de uso 

de produto/servizo.

• Aseguramento das políticas de seguridade da 

información.

• Implantación da firma dixital.

• Implantación de pasarelas de pago.

• Incorporación de sistemas de confirmación de 

recepción de mercancía/servizo.

Liña 9 Liña 10 
Reorganización operativa

Liña 11

Resultado:
Manter ou mellorar a eficiencia da 

organización

Accións:
• Optimización do stock.

• Reorganización de equipos.

• Revisión da loxística interna.

• Detección de melloras a curto prazo.

• Metodoloxías de “cero papel”.

• Replanificación da produción á situación actual.

• Implicación das persoas na reorientación do 

produto/proceso/organización.

• Adaptación interna a novos produtos/servizos.

• Cadro de mando da actividade e operacións.

• Indicadores de eficiencia en produción e servizo.



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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Retención de equipos e 
motivación

ÁMBITO PERSOAS

Fortalecemento de competencias para o 
novo modelo organizativo

Planificación laboral

Resultado:
Mellora da motivación, cohesión e 

compromiso do equipo.

Resultado:
Mellorar a organización da empresa.

Coñecer as necesidades formativas do persoal.

Resultado:
Mellorar a planificación a curto e medio 

prazo no ámbito laboral.

Accións:
▪ Xestión por liderado situacional: Graos 

de madurez.
▪ Xestión por obxectivos a curto prazo.
▪ Consulta de melloras ao equipo.
▪ Deseño de plan de retención específico, o 

salario emocional.
▪ Sesión de coaching.

Accións:
▪ Identificación e avaliación de competencias 

clave para a situación de crise actual.
▪ Matriz de polivalencia.
▪ Organización de actividade de formación 

online interna.
▪ Identificación de “pares” externos e 

organización de actividade formativa externa.
▪ Medidas organizativas á volta ao traballo.
▪ Adaptación da organización funcional á nova 

estratexia do negocio.
▪ Definición e posta en marcha de órganos de 

goberno (comité dirección, planificación, 
produto, comercial…).

Accións:
▪ Coñecer os custes salariais a medio prazo por 

área de negocio.
▪ Asesoramento laboral para axustar a plantilla

ás necesidades da empresa.
▪ Reorganización de plantillas.
▪ Seguridade e saúde laboral no ámbito 

COVID19.

Liña 12 Liña 13 Liña 14 



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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EMPRENDEMENTO

Análise e orientación no 
emprendemento

Apoio na fase de 
alta do negocio

Resultado:
Aumento do emprendemento en Galicia.
Facilidades na busca de financiamento ao 

inicio da actividade emprendedora

Resultado:
Resolución das dúbidas legais e administrativas.

Apoio na etapa de creación da empresa.

Accións:
▪ Asesoramento e apoio na concreción 

dun plan de negocio.
▪ Análise da viabilidade económica, 

financeira e técnica do negocio.
▪ Procura de fontes de financiamento para 

a fase inicial de creación do negocio.

Accións:
▪ Análise de formas xurídicas adecuadas 

á tipoloxía de negocio
▪ Apoio para cumprir os requisitos e 

trámites legais, fiscais, laborais, 
administrativos, licenzas…

▪ Ferramentas para planificación e 
control do negocio nas primeras fases

Liña 15 Liña 16 



2. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE / LIÑA 2
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AXUDA AOS INVESTIMENTOS A PARTIR DE 500.000 EUROS

Busca e axuda de investimento 
empresarial relevante

Resultado:
Atracción e facilitación de novas iniciativas empresariais 

que se implanten ou desenvolvan en Galicia

Accións:
▪ Apoio na atracción e  asentamento de empresas  de servizos, 

loxísticas, industriais, etc.,  tanto de fora de Galicia como empresas de 
dentro da Comunidade Autónoma que aborden novos proxectos.

▪ Asesoramento na busca de localización, solo, naves industriais, etc.
▪ Asesoramento sobre investimentos orientados á creación de emprego
▪ Axuda na cumprimentación de trámites administrativos para 

establecerse na comunidade autónoma.
▪ Asesoramento no proceso de implantación das instalacións 

industriais.
▪ Información sobre os posibles apoios en forma de incentivos e de 

financiamento empresarial.
▪ Información sobre  necesidades relativas a ampliación da capacidade 

produtiva ou mellora de instalacións existentes.

Liña 17 



3. O PROGRAMA: IGAPE RESPONDE /  TEÑO UNHA NECESIDADE?
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SOLICITUDE

TELÉFONO E-MAIL WEB RR.SS.

http://responde.igape.esigaperesponde@igape.es900 815 151

http://responde.igape.es/
mailto:igaperesponde@igape.es?subject=IGAPE%20RESPONDE%20teño%20unha%20consulta
https://responde.igape.es/presentacion-responde/
https://plataforma.igape.es/consulta/igape/?altaWeb=1
https://responde.igape.es/presentacion-responde/


3. COMUNICACIÓN / WEB

http://responde.igape.es
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http://responde.igape.es/


3. COMUNICACIÓN / BOLETÍN
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Seccións: 
- Artigos (1 por ámbito).
- Coñecemento.
- Axenda da semana.

Accesos:
- Facer unha consulta.
- Ver últimos webinars.



3. COMUNICACIÓN / WEBINARS

Tipoloxías:

- Informativos.

- Actualidade.

- Obradoiros prácticos e boas prácticas.

- Sectoriais.
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http://responde.igape.es

900 815 151
igaperesponde@igape.es

En Galicia, contigo #SeguimosAdiante
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