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EMPREGO GALICIA 

 

  As citas poderán solicitarse: 
                                             
                                             A través do Portal de Emprego Galicia : http://bit.ly/37zZ3bT  
                                             Ou a través do servizo de atención telefónica 012. 
 
 
 Enlace ao video explicativo solicitude cita previa :    
                                                                                                    https://bit.ly/3gdR3yK 
 
 
 
 

Os trámites para os que está habilitada a cita previa presencial son os seguintes: 

 Inscrición inicial da demanda de emprego, para aquelas persoas que nunca estive-
sen inscritas como demandantes. 
 
 Modificación, actualización e outros trámites relativos á túa demanda de empre-
go, así como a obtención de informes. 
 
 Orientación, asesoramento e acreditación da busca activa de emprego para a soli-
citude de subsidios ou outras rendas. 
 
 Formación para emprego (cursos ou obradoiros de emprego) 
 
 Tramitación de ofertas de emprego ou programas de emprego 
 
 Comunicación de contratos de traballo 

VOLVER AO ÍNDICE 

EMPREGO GALICIA SOLICITUDE DE CITA PREVIA  
 Para atención presencial nas oficiñas de emprego de Galicia 

é necesario ter cita previa. 
 
 

http://bit.ly/37zZ3bT
https://bit.ly/3gdR3yK
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EMPREGO GALICIA 

 

CANLES DE RENOVACIÓN DA DEMANDA DE EMPREGO 
 
 

Para facilitar o cumprimento deste trámite, Emprego Galicia pon en marcha unha nova canle: a reno-
vación da demanda de emprego mediante un número persoal de identificación (habitualmente coñe-
cido como PIN). 
 

Podéndose renovar  a demanda  de emprego polos seguintes canles :  
 
Mediante unha chamada ao 012 (981 900 643) se chamas desde fóra de Galicia) ou a través deste 
portal web pulsando no enlace que estará dispoñible na seguinte páxina http://bit.ly/2KC5MJk 

 
 
 A través da Oficina virtual do portal de emprego, 
 A través da aplicación MOBEM (para dispositivos móbiles)  
 A través dos puntos de información que se atopan espallados pola maioría dos concellos de Ga-

licia. 
 

 Número PIN 
 
Este PIN (número persoal de identificación), composto por catro cifras, envíase por correo electróni-
co a todas aquelas persoas demandantes que teñan rexistrado un na súa demanda de emprego. Lem-
bra que o dito PIN é persoal e intrasferible. 
Ademais, se non tes unha conta de correo electrónico asociada á túa demanda, recibirás unha men-
saxe SMS no teléfono móbil que teñas asociado á túa demanda de emprego. 
Por iso, non esquezas que é moi importante que manteñas actualizados os datos persoais da túa de-
manda de emprego. 

 
Como renovar a demanda de emprego mediante o PIN? 

 
Unha vez que teñas o teu PIN poderás renovar a túa demanda de emprego mediante unha chamada 
ao 012 (981 900 643) se chamas desde fóra de Galicia) ou a través deste portal web pulsando no en-
lace que estará dispoñible na seguinte  páxina  http://bit.ly/2KC5MJk  desde o próximo 1 de xaneiro. 
  

 

                     Máis información: http://bit.ly/2J21F8V  

VOLVER AO ÍNDICE 

http://bit.ly/2KC5MJk
http://bit.ly/2KC5MJk
http://bit.ly/2J21F8V
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GUÍA 

EMPREGO GALICIA  

 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

COMO RECUPERAR A ALTA DA DEMANDA DE EMPREGO 
A TRAVÉS DA OFICINA VIRTUAL?  

 
IMPORTANTE: como consecuencia da situación xerada pola epidemia COVID-19 e para facilitar 

ás persoas traballadoras a reactivación da súa demanda de xeito telemático, será posible reactivar 

a demanda de emprego independentemente da causa da baixa  e sempre que se cumpra que : 

 1.)  Dita baixa non sexa anterior aos últimos 3.650 días (10 anos) e 

 2.)  A inscrición anterior á baixa fose en Galicia. 
 
           Prema aquí para ver os pasos a seguir para reactivar a demanda de emprego.  

COMO SOLICITAR RESTABLECEMENTO/XERACIÓN DO  
CONTRASINAL PARA ACCEDER A  OFICINA DE EMPREGO 
DE GALICIA? 

 
Se non coñeces cal é o teu contrasinal ou o esqueciches, dende o seguinte enlace podes solicitar 
que che envíen un novo ao correo electrónico rexistrado na túa demanda.  

             Prema aquí para facer a solicitude  

 

 

 

 

 

Tras cubrir o campo do correo electrónico persoal rexistrado na túa demanda, preme o bo-
tón Solicitar o restablecemento/xeración do meu contrasinal. Se o correo electrónico coincide co 
que figura asociado á túa demanda de emprego enviaranche  o novo contrasinal a túa conta de co-
rreo. 

https://emprego.xunta.gal/portal/gl/20-quen-somos/quen-somos-gl/435-recuperacion-da-alta-da-demanda-de-emprego-a-traves-da-oficina-virtual.html
https://emprego.xunta.es/openampro/restablecer-o-meu-contrasinal/formulario?locale=gl&goto=https://emprego.xunta.es/ofivir/group/speg_inicio/home
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EMPREGO GALICIA: CITA PREVIA ,APP MOBEM, OFICINA VIRTUAL  

 
  

 

 

 

 

 

OFICINA VIRTUAL DE EMPREGO 

ACCESO Á PLATAFORMA E SERVIZOS DISPOÑIBLES 

Vídeo explicativo:  

https://youtu.be/IUBavhO6I94  

             
  

 

 

 

 

 

COMO SOLICITAR CITA PREVIA  

PARA A TÚA OFICINA DE EMPREGO 

Vídeo explicativo: 

 https://youtu.be/448sNiOWW3Y 

                                                                                

                                                                                      

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFICINA VIRTUAL DE EMPREGO 

XESTIÓN DE DATOS E SOLICITUDE DE INFORMES 

Vídeo explicativo:  

https://youtu.be/whFDClyUSfM 

 

             
  

 

 

 

 

 

MOBEM 

DESCARGAR ACCESO Á APP 

Vídeo explicativo: 

 https://youtu.be/Oc8GKcEOOfI  

https://youtu.be/IUBavhO6I94
https://youtu.be/448sNiOWW3Y
https://youtu.be/whFDClyUSfM
https://youtu.be/Oc8GKcEOOfI
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EMPREGO GALICIA— GUÍA SOLICITUDE DE INFORMES OFICINA VIRTUAL  

 

 GUÍA SOLICITUDE DE INFORMES NA OFICINA VIRTUAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 Accede á OFICINA VIRTUAL no portal web de Emprego Galicia a través do enderezo electrónico:  
             https://emprego.xunta.gal,entra en oficina virtual e inxire teu identificador e contrasinal  
 

 Selecciona na marxe dereita superior a opción de OFICINA VIRTUAL, ( Imaxe 1) e identificate ( Imaxe 2) 

 Na seguinte pantalla selecciona “Demandantes”, na marxe superior dereita da pantalla: (Imaxe 3) 

  Na pantalla de “Demandantes” selecciona, no apartado “datos persoais” (na marxe dereita da pantalla) a cuarta 
opción   “Solicitude de informes”: (Imaxe 4) 

 Na marxe esquerda inferior, van aparecer catro tipos de informes, preme no que che interese: “Informe deman-
dante de emprego”:   (Imaxe 5).  

 Nesta pantalla, no campo “data” insira a data na que quere que se xere o informe e a continuación prema no bo-
tón “XERAR INFORME” e automáticamente o informe solicitado enviaráselle ao seu correo electrónico. (Imaxe 6) 

 Aparecerá o seguinte aviso e  

 

 Por último, deberás acceder ao correo electrónico asociado á túa demanda para descargar 

o informe que se achegará como documento adxunto do correo enviado.  

                              Imaxe 1        Imaxe 2 

                                 Imaxe 3        Imaxe 4 

Imaxen 5       Imaxen 6 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://emprego.xunta.gal/portal/gl/
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SEPE 

 

PASOS  PARA SOLICITAR UNHA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO 
 

Para poder solicitar unha prestación por desemprego primeiro debemos de estar de alta como 
demandantes de emprego e despois solicitar a prestación.  
 

                                 CÓMO SOLICITAR PRESTACIÓN POR DESEMPREGO ? 

 
Podemos solicitar a prestación seguindo algunha das seguintes opcións: 
 

 

Opción 1-Cubrir e enviar o formulario de  pre-solicitude de prestación individual 

de desemprego: 
 
                                         https://bit.ly/3nLk35j  
 
 
 
 
 
 

Opción 2-Solicitar a cita previa mediante a oficina virtual de emprego na seguinte 

ligazón: 
 
                                 https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do 

 

 

 
 
 

Opción 3-Realizar os trámites desde a nova sede elec-

trónica do SEPE  
 

                                       http://bit.ly/3nybVVv  
 

  
              

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3nLk35j
https://sede.sepe.gob.es/citaprevia/solicitudCitaPrevia.do
http://bit.ly/3nybVVv
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SEPE: CONSULTAS  

 

 QUE  PODES FACER DESDE  
A NOVA SEDE ELECTRÓNICA?  

http://bit.ly/3asVwhs  
 

 

    

 COMO CONSULTAR O ESTADO  
DA TÚA PRESTACIÓN? 

 
https://sede.sepe.gob.es  

 
  

 
                                 

 

 

 

 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

COMO OBTER O CERTIFICADO 
DEPRESTACIÓNS ? 

 

 

 

 

 
            

 

 

 

 

        

 
https://bit.ly/2PdZiD6  
 

http://bit.ly/3asVwhs
https://sede.sepe.gob.es/
https://bit.ly/2PdZiD6
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SEPE PRESTACIÓNS E OUTRAS SOLICITUDES 

 

FORMULARIO PRESOLICITUDE SEPE  
PARA PRESTACIÓNS E OUTRAS SOLICITUDES 

 
 
 
 

                                                                                

 

                                       

                                         https://bit.ly/3nLk35j  

 

Enlace ao vídeo explicativo de cómo cubrir o formulario de presolicitude  

 
 ESTÁ DISPOÑIBLE O FORMULARIO ACTUALIZADO PARA REALIZAR A PRE-

SOLICITUDE DE PRESTACIÓNS INDIVIDUAIS ASÍ COMO OUTROS TRAMITES CO-
MO PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA, SUBSIDIO E OUTRAS AXUDAS. 

 
 E ÚTIL PARA PERSOAS QUE NON TEÑAN DNI ELECTRÓNICO, CERTIFICADO DIXI-

TAL OU CLAVE. 
 

 CON ESTE FORMULARIO PÓDENSE REALIZAR  EN LÍNEA OS  SEGUINTES TRAMI-
TES:  

 
               - PRE-SOLICITUD DE PRESTACIÓN INDIVIDUAL 
               - BAIXA  DE PRESTACIÓN  OU CAMBIO DE SITUACIÓN 
               - MODIFICACIÓN DOMICILIARIA BANCARIA 
               - COMUNICACIÓN DE INCIDENCIA EN PRESTACIÓN INDIVIDUAL 
  
 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3nLk35j
https://www.youtube.com/watch?v=b-LaLVFkKX0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR3y5bcuB5rRxQdJcb7i9aE47SKoG-I94eRAKl0xRPPwgsE1xKsQpE5HbF8
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SEPE: CONSULTAS  

 

 FORMULARIO PARA CONSULTAS  

 

 

 

 

 

 
   
 

https://bit.ly/33TS0c8  
   

 

 

 

 

    COMO SOLICITAR CITA PREVIA NO SEPE? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
                                                                         

                                                                       http:bit.ly/3axDJ8t  
 

                                   

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/33TS0c8
http://bit.ly/3axDJ8t
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SEPE 

 

    PRAZOS PARA SOLICITAR OS  SUBSIDIOS POR DESEMPREGO E O “PARO” 
 

Para o cómputo dos prazos é importante  saber que :  
 
 Os  prazos cóntanse en “días hábiles”. 
 O día que o SEPE terá en conta como data na que se solicitou un subsidio non é o día de cita 

previa que nos asignan, senón o día en que nós a pedimos a través de Internet ou por teléfono.   
 Nalgúns subsidios existe o chamado “mes de espera”. Son 30 días que hai que esperar desde o 

esgotamento da anterior prestación ou desde que se cumpre unha determinada condición. Ne-
ses 30 días non se cobra ningún tipo de axuda e que hai que deixar pasar obrigatoriamente pa-
ra pedir o subsidio.   

 Se se pide o subsidio fóra de prazo, non se perde o dereito, pero non se cobran os días en que 
se excedeu a data límite.  

 
PRAZO PARA SOLICITAR OS DISTINTOS TIPOS DE SUBSIDIOS POR DESEMPREGO 

 
 Prazo para solicitar a Axuda familiar:  15 días hábiles a partir do cumprimento do mes de espe-

ra que comeza tralo esgotamento da prestación contributiva.  
 
 Subsidio para maiores de 45 anos que esgotan unha prestación contributiva: 15 días hábiles a 

partir do cumprimento do mes de espera tralo esgotamento da prestación contributiva. 
 
 Subsidio para maiores de 52 anos: O prazo para presentar a solicitude é de 15 días hábiles, que 

empeza a contar desde o cumprimento do mes de espera ou desde que se acredita a situación 
legal de desemprego (por exemplo por despedimento ou finalización dun contrato temporal). 
Máis información:  https://bit.ly/3mxCg57 

 
 Subsidio por insuficiencia de cotización: O prazo para presentar a solicitude é de 15 días hábi-

les, que empeza a contar desde o día seguinte á situación legal de desemprego (o momento en 
que se produce en cesamento no traballo por despedimento, fin de contrato, etc.)  

 
 Para as persoas emigrantes retornadas do estranxeiro, liberadas de prisión, ou as declaradas 

capaces tras a revisión dunha invalidez: Deben transcorrer polo menos un mes desde a inscri-
ción como demandante de emprego.  

 
PRAZO PARA PEDIR A PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA 

 
 15 días hábiles desde que se produce a situación legal de desemprego (desde a data do despe-

dimento, o fin dun contrato temporal, etc.)  
 

Máis información : https://bit.ly/30Ilx6t  

 
VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3mxCg57
https://bit.ly/30Ilx6t
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SEPE   

 

COMO COMUNICAR BAIXA DA PRESTACIÓN POR DESEMPREGO 
POR ESTAR EN SITUACIÓN DE MATERNIDADE OU PATERNIDADE? 
 
 Se a súa maternidade ou paternidade sucede mentres está a percibir unha prestación por 

desemprego de nivel contributivo, debe solicitar a suspensión desta para poder iniciar a co-
branza da prestación por maternidade ou paternidade, que é abonada polo Instituto Nacio-
nal da Seguridade Social (INSS). 

 
 Mentres dure calquera destas situacións, non se consomen días da prestación por desem-

prego. Cando termine, vostede poderá renovar a prestación suspendida e percibir o mesmo 
importe durante o tempo que quedase antes da suspensión.  

 Solicitude de  Situación de  situación de maternidade ou 

paternidade:   

 
https://bit.ly/3anTL4F  

 

 

 COMO SOLICITAR AO SEPE A COMPENSACIÓN ECONÓMICA POR 
ERTE E TRABALLOS A TEMPO PARCIAL ? 

 

As persoas traballadoras en ERTE COVID19 ás que o SEPE reduciu a súa prestación porque estaban 
a traballar a tempo parcial noutra empresa (non 
afectada por ERTE), poden solicitar agora que se 
lles devolvan todas esas cantidades deducidas.  

 

 

Máis información: https://bit.ly/3rIYXWw  

 

 

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3anTL4F
https://bit.ly/3rIYXWw
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ADMINSITRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               

 

COÑECE A APLICACIÓN MOBEM 

PARA QUE SERVE? 

PRESENTACIÓN DA APLICACIÓN 

                                                      

PARA QUE SERVE IMPORT@SS? 

COÑECE O PORTAL DA TESORERÍA 

XERAL DA SEGURIDADE SOCIAL  

 

                                                            

                                              COMO OBTER O CERTIFICADO DE VIDA LABORAL ? 

                      https://bit.ly/3ulFYD8  

    

COÑECE a Oficina Virtual de Empre-

go Galicia 

PARA QUE SERVE? 
 
ALTA NA OFICINA VIRTUAL  

VOLVER AO ÍNDICE 

https://emprego.xunta.gal/portal/index.php/gl/?option=com_content&view=article&id=95#a-primeira-vez-que-accedes
https://bit.ly/3xvWthK
https://www.youtube.com/watch?v=asH9Yi3YHQU
https://www.youtube.com/watch?v=asH9Yi3YHQU
https://bit.ly/3ulFYD8
https://emprego.xunta.gal/portal/gl/20-quen-somos/quen-somos-gl/334-oficina-virtual-acceso-usuario-gl.html
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ADMINSITRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

COÑECE chave 365 

   PARA QUE SERVE  chave 365? 

   COMO PODES SOLICITALA? 

    VÍDEO EXPLICATIVO 

 
COÑECE Sede Electrónica  Concello 
de Sada 
PARA QUE SERVE? 
COMO PODES EMPREGALA? 
VIDEO GUÍA TRAMITACIÓN ONLINE 

 
 
 

           

    

 COÑECE  Cl@ve 

PARA QUE SERVE Cl@ve?  

COMO PODES SOLICITALA? 

VIDEO EXPLICATIVO  

      

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3bm1vSM
https://sede.sada.gal/opencms/gl/ayuda/index.html#faq1
https://www.youtube.com/watch?v=SZAnGB1yuLY
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ADMINSITRACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 COÑECE a sinatura electrónica 

 PARA QUE SERVE? 

 

 VIDEO EXPLICATIVO 

 

                                                      

 COÑECE o DNI electrónico 
 PARA QUE SERVE? 
  
VIDEO EXPLICATIVO 
` 
 

    

 COÑECE o asistente virtual da  

 Seguridade Social  

 PARA QUE SERVE? 
 

 VIDEO EXPLICATIVO 

               
 COÑECE o 017 
 PARA QUE SERVE?                    
 MÁIS INFORMACIÓN 
` 
 

           

VOLVER AO ÍNDICE 

https://bit.ly/3fJkfyf
https://bit.ly/3dCaCz8
https://bit.ly/2SVPMmu
https://www.youtube.com/watch?v=0Bxn1qX1CHc

