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APE GALICIA - NOVAS
 APE GALICIA FIRMA COA XUNTA DE GALICIA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN
PARA REFORZAR A PREVENCIÓN FRENTE A COVID-19 NOS CENTROS DE
TRABALLO DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS
 ENQUISA “AXUDAS AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS – COVID19”
 REUNIÓN DA MESA DE EMPREGO AUTÓNOMO PARA PREPARAR A ESTRATEXIA
PARA ESTE ANO 2021
 NOVA REUNIÓN DA MESA DE EMPREGO AUTÓNOMO PARA TRABALLAR NO
SEGUNDO PLAN DE RESCATE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS,
MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA
 ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE APE GALICIA E A CEC PARA OFERTAR
CONXUNTAMENTE FORMACIÓN DESTINADA A PERSOAS TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS
 TERCEIRA REUNIÓN DA MESA DE EMPREGO AUTÓNOMO PRESIDIDA PARA
CONCRETAR O SEGUNDO PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA
 APE GALICIA RECLAMA MÁXIMA CELERIDADE PARA O SEGUNDO PLAN DE
RESCATE E RESPONSABILIDADE A DEPUTACIÓNS E CONCELLOS PARA PERMITIR
Á XUNTA DE GALICIA XESTIONAR OS FONDOS

APE GALICIA - FORMACIÓN
 CURSOS GRATUITOS PARA TRABALLADORES AUTÓNOMOS DE TODOS OS
SECTORES
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INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
 A XUNTA PERMITE A MOBILIDADE EXCEPCIONAL PARA ENCONTROS FAMILIARES

O DÍA DE REIS
 3,5 MILLÓNS DE EUROS PARA AXUDAS Á RENOVACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS
TURÍSTICOS
 PUBLICADAS NO DOG AS AXUDAS DO PROGRAMA GALICIA EMPRENDE
 ENDURECEMENTO DAS RESTRICIÓNS EN GALICIA DESPOIS DO NADAL
 NOVIDADES NOS ORZAMENTOS XERAIS DO ESTADO 2021
 MEDIDAS URXENTES DE APOIO AO SECTOR TURÍSTICO, HOSTALERÍA, COMERCIO

E EN MATERIA TRIBUTARIA
 CASE A METADE DA POBOACIÓN GALEGA AFECTADA POLO NIVEL MÁXIMO DE
RESTRICIÓNS POLO COVID-19
 REUNIÓN DA XUNTA DE GALICIA CON REPRESENTANTES DA HOSTALARÍA PARA

CONCRETAR UN NOVO PLAN DE RESCATO AO SECTOR
 MÁIS DO 70% DA POBOACIÓN GALEGA PASA AO MÁXIMO NIVEL DE RESTRICIÓNS
 PRIMEIRA REUNIÓN ENTRE O GOBERNO CENTRAL E REPRESENTANTES DE
PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS PARA NEGOCIAR A EXTENSIÓN DO
CESE POR ACTIVIDADE
 ACTUALIZACIÓN DAS MEDIDAS RESTRITIVAS POLA COVID-19
 A XUNTA DE GALICIA DESTINARÁ UN MÍNIMO DE 50 MILLÓNS DE EUROS AO
SEGUNDO PLAN DE RESCATE ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS,
MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA
 RESUMO DAS NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS QUE ENTRARON EN VIGOR O
MÉRCORES 27 DE XANEIRO
 O BOE PUBLICA A PRÓRROGA DOS ERTES E AS PRESTACIÓNS PARA PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS ATA O 31 DE MAIO
 NOVAS MEDIDAS EXCEPCIONAIS PUBLICADAS NO DOG PARA FACER FRONTE A
CRISE SANITARIA XURDIDA POLA PANDEMIA
 AMPLIADO O ORZAMENTO DO SEGUNDO PLAN DE RESCATE PARA PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA ATA OS 50
MILLÓNS DE EUROS
 ACLARACIÓNS DAS NOVAS RESTRICIÓNS EN GALICIA
 PUNTOS BÁSICOS SOBRRE A PRÓRROGA DOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPREGO
 PUNTOS BÁSICOS DA PRÓRROGA DA PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDADE
 PUBLICADOS NO DOG OS ORZAMENTOS XERAIS DA COMUNIDADE DE GALICIA
PARA O 2021
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Neste sentido, está previsto revisar os
protocolos específicos de cada actividade e
acompañar aos profesionais na implementación
de medidas organizativas e de hixiene, co que
tamén se poderá avaliar o nivel de preparación
dos establecementos e promover recomendacións preventivas, coas que garantir os espazos
seguros e formas de traballar acomodadas para
mellorar a actividade económica e xerar
confíanza, obxectivo derradeiro destas
actuacións.

APE GALICIA - NOVAS

 APE GALICIA FIRMA COA XUNTA DE

GALICIA UN CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA REFORZAR A PREVENCIÓN
FRENTE A COVID-19 NOS CENTROS DE
TRABALLO DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

A situación actual da pandemia e a evolución da
transmisión do virus ten que manternos alerta
polo que o ISSGA contribuirá a actualizar e
revisar as recomendacións preventivas de
saúde laboral para os diversos sectores e
identificar medidas para cada actividade,
revisando os seus protocolos específicos, por
medio da unidade multidisciplinar de referencia
da Covid-19, recién creada e integrada por
especialistas na hixiene industrial e a saúde no
traballo, seguridade, ergonomía e psicosocioloxía aplicada.
Grazas ao acordo de hoxe, a Xunta e as persoas
traballadoras autónomas establecerán un canle
directo de diálogo que permita dar resposta ás
consultas dos profesionais na relación coas
adaptacións dos espazos de traballo,
señalización idónea, uso da máscara e equipos
de protección e outras medidas preventivas e,
así, dar resposta ás demandas do colectivo das
persoas traballadoras autónomas en relación
coa xestión da prevención do risco de
transmisión por coronavirus no entorno laboral
e, de maneira especial, nos centros e lugares
onde se desenrola a súa actividade

O presidente da Asociación Intersectorial e
Interritorial dos Autónomos e Pequenas
Empresas de Galicia (APE Galicia), José Ramón
Caldas, acompañado pola secretaria técnica
executiva, Sonia Acuña Pazos, reuniuse en
Santiago de Compostela coa conselleira de
Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana,
para firmar un convenio de colaboración para
avanzar no deseño de actuacións que permitan
reforzar a prevención contra a Covid-19 nos
centros de traballo dos profesionais autónomos
e
garanticen
asesoramento
técnico
multidisciplinar para conseguir espazos seguros
e de confianza.

 ENQUISA

“AXUDAS AS PERSOAS
TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS
–
COVID19”

O documento, que tamén foi firmado polo
presidente da Asociación de Traballadores
Autónomos da Comunidade galega (ATA),
Rafael Granados, e da Asociación Galega de
Traballadores Autónomos e do Mar (Agtamar),
Eduardo Abad; recolle o compromiso da Xunta
de Galicia, a través do Instituto de Seguridade e
Saúde Laboral de Galicia (ISSGA), a presentar
asesoramento técnico, informar e sensibilizar
ao colectivo das persoas traballadoras
autónomas sobre o risco de transmisión do
coronavirus e as medidas a adoptar para evitar
a súa propagación nos lugares de traballo.

APE Galicia relizou unha enquisa entre as
persoas traballadoras autónomas sobre
experiencia do primeiro Plan de Rescate da
Xunta de Galicia para utilizar esa información
mellorando as condicións de posibles futuras
axudas ao sector.
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Nesta xuntanza puxéronse as bases para
traballar nas liñas de actuación de apoio tanto
ao sector das persoas traballadoras autónomas,
como a pemes e micropemes e o comercio e
hostalería, sobre todo tendo en conta a actual
situación crítica xurdida pola crise sanitaria do
Covid-19, que tanto está a afectar a estes
sectores fundamentais para a economía de
Galicia.
En próximas reunións de traballo, coa
colaboración e aportacións de todos os axentes
implicados, desenvolveránse as estratexias que
marcarán este ano cunha serie de propostas e
medidas como execución dun segundo
Programa de Rescate ou axudas para a
adaptación do sector aos necesidades actuales,
co que se pretenderá protexer ao sector e ao
emprego, potenciando un consumo de
confianza.

 REUNIÓN DA MESA DE EMPREGO

AUTÓNOMO PARA PREPARAR
ESTRATEXIA PARA ESTE ANO 2021

A

 NOVA REUNIÓN DA MESA DE EMPREGO

AUTÓNOMO PARA TRABALLAR NO
SEGUNDO PLAN DE RESCATE ÁS
PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA
O 20 de xaneiro celebrouse, a través de
videoconferencia unha nova reunión da Mesa
de Emprego Autónomo convocada e presidida
pola conselleira de Emprego e Igualdade, María
Jesús Lorenzana, na que participou a secretaria
Técnica Executiva de APE Galicia, Sonia Acuña
Pazos, en representación do presidente da
asociación, José Ramón Caldas Martínez.
Tamén estiveron presentes a directora Xeral de
Emprego, Traballo Autónomo e Economía
Social, Covadonga Toca Carús; a directora xeral
de formación e colocación, Zeltia Lado Lago; o
director xeral do IGAPE, Fernando Guldrís
Iglesias; o director xeral de Comercio e
Consumo, Manuel Heredia; a directora Xeral de
Turismo, María Nava Castro; a xerente do
ISSGA, Adela Quinzá-Torroja e a secretaria xeral
de Igualdade, Susana López Abellá; por parte da
Xunta de Galicia.

A conselleira de Emprego e Igualdade, María
Jesús Lorenzana, presidiu unha nova reunión da
Mesa do Emprego Autónoma na que
participaron o presidente de APE Galicia, José
Ramón Caldas, e a secretaria técnica executiva
da mesma, Sonia Acuña Pazos, xunto cos
representantes de Agtamar e ATA Galicia, na
que se seguiu traballando no segundo Plan de
Rescate ás persoas traballadoras autónomas,
microempresas e a hostalería da Xunta de
Galicia.

Como representación das persoas traballadoras
autónomas asistiron, ademáis de APE Galicia, o
secretarios da Asociación Agtamar e de ATA
Galicia.
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María Jesús Lorenzana quixo confirmar as
informacións que o presidente do Goberno
galego adiantou onte na súa comparecencia
tras o Consello da Xunta sobre a determinación
da súa administración en apoiar ao sector nesta
difícil situación que está a atravesar debido ás
restricións sanitarias impostas para controlar a
evolución do Covid-19.

que este segundo plan autonómico saia á luz
coa maior rapidez posible e chegue ao maior
número de persoas traballadoras autónomas
dos sectores máis afectados pola pandemia.
Tanto APE Galicia como Agtamar e ATA Galicia
foron emprazados para a próxima semana pola
conselleira de Emprego e Igualdade e a
directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo
e Economía Social, Covadonga Toca, para
presentar as súas aportación para o Plan de
Rescate.

En concreto, a conselleira asegurou que
orzamento co que se parte para as axudas
directas das que contará o segundo Plan de
Rescate é de 50 millóns de euros que se sumará
aos 86.2 millóns do primeiro programa, do que
“a maior parte xa está pagada”.

 ACORDO DE COLABORACIÓN ENTRE

APE GALICIA E A CEC PARA OFERTAR
CONXUNTAMENTE FORMACIÓN DESTINADA A PERSOAS TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS E PEQUENAS EMPRESAS

Así, das máis de 40.000 solicitudes tanto do
programa para autónomos, como do Programa
I para microempresas e o Programa II para a
hostalería, xa están abonadas o 80%, máis de
32.500 solicitudes, que corresponde a máis de
66 millóns de euros.
Destas solicitudes, 24.000 proveñen do sector
da hostalería das que 20.000 xa están pagadas a
día de hoxe, destinándose a esta actividade 37
millóns de euros en total.
Segundo comentou Lorenzana, o 31% dos
hostaleiros percibiron entre 2.700 e 3.500 euros
por establecemento; o 21% percibiu 5.500 e
6.500 euros; e un 15,2% entre 6.700 e 8.500
euros.
Por outra banda, a conselleira de Emprego e
Igualdade asegurou, como xa o fixo onte Núñez
Feijóo, que se está a estudiar a posibilidade dun
plan conxunto no que a Xunta de Galicia
aportaría o 50% da axuda económica, as
deputacións o 30% e os concellos o 20%
restante, segundo o modelo proposto polo
sector da hostalería e tal e como xa se fixo
noutras comunidades españolas.

O pasado 25 de xaneiro levouse a cabo, a través
de videoconferencia, o acto da firma do
convenio de colaboración entre o presidente da
Asociación Intersectorial e Interritorial de
Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia,
José Ramón Caldas, e a Confederación de
Empresarios de A Coruña, Antonio Fontenla, co
que ambas entidades comprométense a
traballar xuntas para mellorar e ampliar a oferta
formativa para as persoas que representan.

Neste suposto que está a espera das institucións
involucradas, a tramitación correría por conta
da administración autónomica para unha maior
axilidade no proceso de resolución e pago das
axudas.

Segundo o acordo suscrito hoxe, no que tamén
estiveron presentes a secretaria técnica
executiva de APE Galicia, Sonia Acuña, e a
secretaria xeral da CEC, Marina Braña, o
obxectivo é o de facer máis accesibles e
asequibles a oferta de cursos, ademáis doutras
actividades encamiñadas á mellora das
competencias entre as persoas traballadoras
autónomas e as pequenas empresas.

Tras as reunión celebradas estas semana, a de
hoxe e a do mércores, entre a conselleira e as
tres asociacións de persoas traballadoras
autónomas que componen a Mesa, e as levadas
a cabo co sector da hostalería, que está
chamado a unha nova reunión esta mesma
tarde, a intención é a de seguir traballando para
5
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Este acordo de colaboración entre as dúas
institucións inclúe, tamén, a disposición mutua
das súas respectivas instalacións e infraestructuras para a organización das actividades
formativas e o compromiso de difundir de
forma conxunta toda a oferta disponible,
cunhas condicións económicas preferentes para
os seus socios.

A conselleira de Emprego e Igualdade, María
Jesús Lorenzana, preside unha nova reunión da
Mesa do Emprego Autónomo na que se están a
valorar as propostas tanto do presidente de APE
Galicia, José Ramón Caldas, e a secretaria
técnica executiva, Sonia Acuña, como dos
representantes de Agtamar Galicia e de ATA
Galicia para concretar as liñas de actuación do
segundo Plan de Rescate ás persoas
traballadoras autónomas, microempresas e
hostalería da Xunta de Galicia.

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas,
mostrouse moi satisfecho por este acordo entre
as dúas entidades que suporá “un importante
beneficio para os asociados das dúas organización, sobre todo, na situación crítica que
estamos a atravesar, xa que a formación e o
reciclaxe tanto das persoas traballadoras
autónomas como das pequenas empresas será
clave para poder reinventarse e adaptarse a
esta nova realidade xurdida pola pandemia”. “A
crise á que nos enfrentamos debido ás medidas
sanitarias restritivas para controlar o avance do
coronavirus supón todo un reto e unha transformación nas formas de consumo e comercio,
e a nosa obligación, tanto de APE Galicia como
da CEC, é a de traballar para axudar aos nosos
colectivos a ser máis competentes. E xuntos
seremos moito máis fortes”.

 APE

GALICIA RECLAMA MÁXIMA
CELERIDADE PARA O SEGUNDO PLAN DE
RESCATE E RESPONSABILIDADE A
DEPUTACIÓNS E CONCELLOS PARA
PERMITIR
Á XUNTA DE GALICIA
XESTIONAR OS FONDOS

Pola súa banda, o presidente da CEC, Antonio
Fontenla, valorou o acordo subscrito hoxe no
marco de “a necesaria colaboración entre as
entidades empresariais, nestes momentos máis
importante que nunca para que o noso tecido
económico poida aproveitar de maneira óptima
os recursos dispoñibles”. “Un dos nosos principais labores é mellorar a competitividade das
empresas e as persoas traballadoras autónomas
ás que representamos, e a formación é un piar
crave neste camiño”, afirmou.

Tal e como expresou o presidente de APE
Galicia, José Ramón Caldas: “A situación das
200.000 persoas traballadoras autónomas en
Galicia é totalmente crítica, están ao límite das
súas posibilidades, polo que o que precisan son
respostas inmediatas e eficaces e non
confrontacións que non levan a ningunha parte
e non achegan nada positivo, máis nada que
incerteza e máis atrasos en accións que son
necesarias agora máis que nunca. É momento
de traballar xuntos”.

 TERCEIRA

REUNIÓN DA MESA DE
EMPREGO AUTÓNOMO PRESIDIDA
PARA CONCRETAR O SEGUNDO PLAN DE
RESCATE DA XUNTA DE GALICIA

O futuro do segundo Plan de Rescate para as
persoas traballadoras autónomas da Xunta de
Galicia atópase nun punto crucial nestes
momentos, tras varias semanas de intenso
traballo entre APE Galicia e a Consellería de
Emprego e Igualdade, xunto con as outras
asociacións pertencentes a Mesa do Traballo
Autónomo.
6
BOLETÍN APE GALICIA * XANEIRO 2021

Tal e como avanzaba onte Alberto Núñez Feijóo,
presidente do Goberno galego, a súa
administración aumentou a achega económica
neste plan de 50 a 75 millóns de euros que,
sumados aos xa investidos no anterior, supón
que a Xunta desembolsará máis de 150 millóns
de euros en apoiar aos sectores económicos
que peor o están pasando debido ás medidas
restritivas tomadas para tentar frear a
evolución da pandemia.
Con todo, tal é a situación crítica que están a
atravesar a persoas traballadoras autónomas,
as microempresas, a hostalería e o turismo, que
desde o Goberno galego e desde a propia Mesa
do Traballo Autónomo demandouse en diversas
ocasións que outras administracións galegas
participen neste esforzo colectivo para tentar
salvar ao sector.
A pesar dos avances que se conseguiron en
canto ás contías económicas das que estaría
dotado este novo fondo de axuda, Xunta,
Deputacións e Concellos seguen sen chegar a un
acordo final que permita poñer en marcha este
segundo plan de rescate, tan reclamado e
necesario para todos os afectados e, tamén,
para a economía galega.
As administracións provinciais da Coruña,
Pontevedra e Lugo consideran “insuficiente” a
achega da Xunta para este segundo plan, aínda
que o maior desacordo entre as institucións é o
decidir cal sería a administración encargada de
xestionar a tramitación e a repartición de
fondos.
Desde APE GALICIA consideramos que no
momento actual, é imprescindible pechar esta
segunda liña de axudas canto antes e nas
condicións que máis seguridade transmitan,
debendo primar o resolver a difícil situación que
atravesan máis de 200 mil autónomos galegos a
outras posibles ansias que non sexan as da
responsabilidade e a solidariedade.
A Consellería dirígida por María Jesús Lorenzana
demostrou a capacidade de xestionar e estar á
altura das necesidades do colectivo autónomo
coa execución do primeiro Plan de Rescate. En
pouco máis dun máis, xestionáronse máis de
50.000 solicitudes coa rapidez que estas
circunstancias excepcionais requiríano e cunha
notable eficacia.
Ademais, conta xa coas ferramentas e os
mecanismos para levar a cabo este plan, no que
levamos traballando nas últimas semanas,
ademais da experiencia adquirida co anterior
plan, que nos permite mellorar todos aqueles

puntos débiles que puideron existir na anterior
convocatoria.
Por iso, pensando nas necesidades e o beneficio
do colectivo que representamos, desde APE
Galicia reclamamos tanto ás deputacións como
os concellos que permitan á Xunta xestionar os
fondos para este segundo plan de rescate e, así,
poder empezar a distribuír os máis de 80 millóns
de euros que se poñerían ao dispor da
hostalería, micropemes e persoas traballadoras
autónomas, que tanto o necesitan para poder
subsistir nestes momentos.

APE GALICIA - FORMACIÓN

 CURSOS

GRATUITOS
PARA
TRABALLADORES AUTÓNOMOS DE
TODOS OS SECTORES

APE Galicia colabora nos novos cursos gratuitos
para traballadores autónomos de todos os
sectores, organizados por Maude Studio e
subvencionados polo Ministerio de Traballo,
Migracións e Seguridade Social.
Unha boa oportunidade de reciclar e obter
novos coñecementos grazas a un equipo de
docentes expertos que guiarán a formación e
resolverán calquera dúbida sen coste algún, a
través dunha plataforma de teleformación, sen
necesidade de saír de casa.
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Terán prioridade de acceso:

• Inglés empresarial.

• Mozos/as menores de 30 anos.

• Habilidades directivas e xestión de equipos.

• Mulleres.

Bloque 2

• Traballadores/as de baixa cualificación.

• Internet, redes sociais e dispositivos dixitais.

• Traballadores/as maiores de 45 años.

• Educación da voz e control do estrés na
atención telefónica.

• Traballadores con discapacidade.

• Comunicación telefónica e atención ao cliente
en telemarketing.

• Traballadores/as de Pemes.
• Traballadores/as con contrato tempo parcial.

• Estratexias de servizos: calidade e orientación
ao cliente

• Traballadores/as con contrato temporal.
• Traballadores autónomos de cualquer sector.

• Técnicas de
telemarketing.

Aptos para todos os sectores, pódense elexir
cursos dos dous bloques configurados e
combinalos entre sí. Os dous bloques son:

ventas

telefónicas

en

• Dirección por obxectivos e xestión do
desempeño.
• Fundamentos do Plan de Marketing en
internet.

Bloque 1
• Comercio electrónico

• Sistemas de I+D+i e xestión da innovación.

• Creación de blogs e redes sociais.
• Creación de empresas en liña.

• Creación, programación e deseño de páxinas
web.

• Xestión empresarial

• Selección e formación do equipo comercial.

• Firma electrónica.

• Negocios en liña e comercio electrónico.

• Fundamentos de xestión y atención ao cliente
para tendas.

• Previsión e planificación de plantillas.
• Analítica web.

• Xestión das ventas e a súa cobranza. Atención
a queixas e reclamacións.

• Excel avanzado.
• Selección na rede

• Ofimática: Aplicacións informáticas de
xestión.
• Xestión comercial
Microempresas

de

ventas

• Xestión do tempo.

en

• Blanqueo de capitais.
• Control de queixas e reclamacións.

• Xestión de compras e proveedores.

Na páxina web www.apegalicia.gal poderase
atopar toda a información necesaria, así como o
formulario de inscrición, e para calquera
dúbida, o mail de contacto é info@apegalicia.es

• Tramites en liña coa administración.
• Xestión da PRL en Pemes e mircopemes
• Xestión da morosidade.
• Sestión integral de Pemes
• Lei de protección de datos
• Estratexia e comunicación empresarial.
8

BOLETÍN APE GALICIA * XANEIRO 2021

que supón máis do dobre que os 1,5 millóns de
euros investidos o ano pasado e á que tamén
poden acollerse albergues turísticos.

INFORMACIÓN PARA
AUTÓNOMOS

Así o anunciou o vicepresidente primeiro da
Xunta, Alfonso Rueda, anunciou na súa visita ao
albergue da Asociación Galega Amigos do
Camiño de Santiago (AGACS) San Antonio de
Hebrón de Padrón, onde estivo acompañado
pola directora de Turismo de Galicia, Nava
Castro, o delegado territorial da Xunta na
Coruña, Gonzalo Trenor; o presidente da
Federación Galega de Asociacións de Amigos do
Camiño de Santiago, Manuel López e o alcalde
de Padrón, Antonio Fernández.



A XUNTA PERMITE A MOBILIDADE
EXCEPCIONAL
PARA
ENCONTROS
FAMILIARES O DÍA DE REIS
O comité clínico que fai seguimento da
evolución da covid-19 en Galicia acordou
permitir a mobilidade entre concellos, incluso
nos que se atopan perimetrados, durante o
vindeiro mércores, día 6 de xaneiro, entre as
06,00 e as 23,00 horas, cinguíndose a
posibilidade destes desprazamentos ás visitas
familiares, tal e como aconteceu nas pasadas
festas.

Con estas axudas, que o Goberno galego prevé
publicar na segunda quincena deste mes,
preténdese apostar por un servizo de calidade,
competitivo e diferenciado dos establecementos hoteleiros, campamentos de turismo,
casas de turismo rural, albergues turísticos e
negocios de restauración que axude a reactivar
o sector e recuperar a confianza dos viaxeiros
neste Ano Santo dobre.

Ademáis, tras analizar a evolución epidemiolóxica na Comunidade Autónoma, decidiu
rebaixar ao nivel básico as restricións nos
concellos de Carnota e As Pontes, o que supón
a supresión das limitacións de mobilidade que
tiñan ata o de agora, baixar o concello de Narón,
ao nivel medio e engadir ao listado de vixilancia
especial aos concellos das comarcas da Coruña
e Santiago de Compostela.

Entre as actuación subvencionables que
financiaranse ata o 50% do investimento
realizado, cunha achega dun máximo de 50.000
euros inclúense medidas que garantan a
accesibilidade e a supresión das barreiras
arquitectónicas e que permitan obter
certificacións de calidade como a Q de Calidade
Turística ou elevar a categoría do
establecemento.

A decisión de manter as restricións vixentes en
toda Galicia vai ser revisada na xuntanza do
próximo venres, xa que é necesario agardar uns
días para poder avaliar a evolución
epidemiolóxica logo das medidas adoptadas
polas festas do Nadal e fin de ano.

Tamén se financian accións a prol da
sustentabilidade como a mellora da climatización coa posta en marcha de medidas de
aforro enerxético, actuacións de dixitalización
dos sistemas de xestión e comercialización, a
modernización dos locais e o embelecemento
do entorno, a dotación de equipamentos
mobles para o seu funcionamento e a
adaptación dos sistemas de seguridade e saúde.

 3,5 MILLÓNS DE EUROS PARA AXUDAS Á

RENOVACIÓN DOS ESTABLECEMENTOS
TURÍSTICOS

Por outra banda, a Xunta de Galicia continúa
traballando da man do sector no futuro modelo
turístico a través do Plan Director 2021-2023, no
que tamén participan as tres universidades
galegas e que xa rematou a primeira fase de
participación.

A Xunta de Galicia destinará 3,5 millóns de
euros á nova convocatoria da orde de axudas
para mellorar os establecementos turísticos, o
9
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Ademais de basar este novo modelo na
sustentabilidade, na calidade e nunha oferta
segmentada e diferenciada, preténdese situar a
Galicia como un destino seguro e non
masificado con espazos naturais e abertos,
aspectos moi demandados polos visitantes
neste escenario marcado pola pandemia, polo
que tamén o Goberno galego conta cun Plan de
choque para o sector turístico dotado con 35,7
millóns de euros, que inclúe medidas novidosas
como o seguro coronavirus, que conta cun
orzamento de 1,2 millóns de euros para cubrir
os gastos dos viaxeiros aloxados en
establecementos turísticos de Galicia en caso de
infección por covid-19.

que dispoñan da Marca Galega de Excelencia en
Igualdade recibirán máis puntuación.
Na anterior edición de Galicia Emprende, a
Xunta concedeu axudas por case 3,78 millóns de
euros para apoiar 106 proxectos empresariais
de persoas emprendedores e autónomas que
desarrollan inversións de 14 millóns de euros e
que levan asociados a creación e mantemento
de 302 empregos.

 ENDURECEMENTO DAS RESTRICIÓNS

NA COMUNIDADE GALEGA DESPOIS DO
NADAL
Trala reunión do subcomité clínico este venres,
o conselleiro de Sanidade, Julio García
Comesaña, compareceu ante os medios de
comunicación, acompañado da directora xeral
de Saúde Pública, Carmen Durán Parrondo, y do
xerente do Sergas, José Flores Arias, para
anunciar o endurecemento das restricións na
Comunidade gallega coas que a Xunta de Galicia
pretende facer frente a terceira ola de contaxios
polo coronavirus.

 PUBLICADAS NO DOG AS AXUDAS DO

PROGRAMA GALICIA EMPRENDE
A partir do 9 de xaneiro de 2021, persoas
traballadoras autónomas e pequenas empresas
poderán solicitar esta subvención do IGAPE,
que conta con 5 millóns de euros en orzamento
para estimular e impulsar a recuperación do
tecido empresarial na Comunidade Autónoma,
especialmente tras a negativa influencia
socioeconómica da crise do coronavirus.

Así, despois de analizar a situación sanitaria tras
o Nadal, García Comesaña anunciou que se
extenderá o peche perimetral do territorio
galego, que en principio finalizaba este luns 11
de xaneiro, durante todo o mes.

Con esta nova convocatoria, a Xunta de Galicia
quere beneficiar ao redor de 50 novas iniciativas
ou proxectos empresariais con 5 millóns de
euros.

Ademáis, decidiuse o endurecemento das
restricións en tres das grandes ciudades
galegas, pasando ao nivel máximo Santiago,
xunto aos concellos limítrofes de Teo e Ames,
mentras que as almendras de A Coruña e
Ourense suben ao nivel medio-alto.

A cuantía da axuda por persoa ou entidade
beneficiaria, que non pode superar os 42 meses
de actividade, chegará ao 80% da inversión
subvencionable hasta un máximo de 400.000
euros, podéndose destinar a obra civil,
adquisición de bens de equipo, mobiliario,
activos inmateriales, gastos de persoal,
alugueres ou contratacións externas de
servizos, entre outros.

Por outra banda, a Consellería de Sanidade non
descarta as medidas aplicadas na hostalería,
según a evolución dos casos na nosa
comunidade nos próximos días, e que
actualmente se atopan da seguinte maneira:
Nivel máximo, que afecta a 18 concellos:
peche ás 18 horas, só 50% da ocupación das
terrazas e cun número máximo de catro
convivintes reunidos.

Entre los criterios de valoración previstos neste
programa da Vicepresidencia Segunda e
Consellería de Economía, Empresa e
Innovación, primarase a creación de emprego, a
innovación, a aplicación de medidas de
economía verde e circular ou a formación.
Ademáis, as empresas de economía social y as

Nivel alto-medio, que afecta a 43
concellos: peche ás 18 horas, 30% de aforo no
interior e 50% no exterior e catro persoas non
convivintes como máximo
10
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Nivel medio, que afecta a 3 concellos:
peche ás 23 horas, 40% do aforo no interior e
50% no exterior e reunión de seis persoas non
convivintes como máximo

NOVIDADES NOS ORZAMENTOS
XERAIS DO ESTADO 2021

Nivel baixo, que afecta aos 249 concellos
restantes: peche ás 23 horas, 50% do aforo
interior e 75% do exterior e seis persoas non
convivintes como máximo. Só os habitantes
destes concellos poderán moverse a outros do
seu mesmo nivel.
Ademáis, o conselleiro de Sanidade confirmou
que se blindan as residencias para garantir o
proceso de vacinación, polo que o seus
residentes non poderán saír delas e se limitarán
as visitas a un familiar un día por semana.
Tamén se anunciou na comparecencia que se
intensificarán os cribados e que os estudiantes
que volvan das súas ciudades de orixe tras as
vacacións de nadal, poderán inscribirse no
rexistro de viaxeiros e acceder a unha proba
diagnóstica.
Para rematar, Julio García Comesaña pediu que
non se perda o medo ao coronavirus e que a
cidadanía leve a cabo un autoconfinamento,
limitando a interacción social e movilidade.
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 CASE

MEDIDAS URXENTES DE APOIO AO
SECTOR TURÍSTICO, HOSTALERÍA, COMERCIO E EN MATERIA TRIBUTARIA

A METADE DA POBOACIÓN
GALEGA AFECTADA POLO NIVEL
MÁXIMO DE RESTRICIÓNS POLO COVID19

O presidente da Xunta de Galicia compareceu
en rolda de prensa para anunciar as novas
medidas restritivas acordadas onte polo comité
clínico que asesora a Consellería de Sanidade
sobre o coronavirus e que entrarán en vigor a
partir do próximo venres 15 de xaneiro.
Tal e como asegurou Alberto Núñez Feijóo,
Galicia atópase “nun momento moi
preocupante” tralas celebracións navideñas
sobre todo pola progresión de número de
contaxios, que hoxe bateu o récord diario dende
o inicio da pandemia con máis de mil infectados,
polo que é preciso tomar medidas que terán
efectos moi duros nalgúns sectores económicos
e nas familias.
Así, o territorio galego manterá o seu peche
perimetral e a metade da súa poboación
quedará baixo o máximo nivel de restricións,
quedando a outra metade nun nivel medio-alto.
A recomendación xeral e que se faga
únicamente o esencial: actividades sanitarias,
cuidado de dependentes e compras esenciais,
así como laboráis, recuperando no posible o
teletraballo.
En canto as novas medidas que afectan a toda a
Comunidade Galega, o toque de queda
adelántase as 22:00 horas e o peche dos
comercios ás 21:30 horas. As reunións públicas
e privadas quedan limitadas a catro persoas non
convivintes e só unha persoa por paciente
poderá facer visitas ao hospital, salvo
excepcións. Ademáis, só haberá dous niveis de
restricións: o máximo e o medio alto.
NIVEL MÁXIMO
O nivel máximo afectará a partir do próximo
venres aos seguintes 60 concellos, que terán
peche perimetral por separado:
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Provincia de A Coruña

A hostalería pechará as 18:00 horas e terá
permitido o 30% do aforo interior e o 50% para
as terrazas.

A Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo, Oleiros,
Carballo, Santiago de Compostela, Ames,
Ribeira, Boiro, Rianxo, Noia, Ferrol, Narón, Fene,
Cee, Camariñas, Cerceda, Laxe, Vimianzo,
Cabanas, Pontedeume, Ortigueira, Outes, Porto
do Son, A Pobra do Caramiñal, Melide, Oroso,
Trazo y Val do Dubra.

HOSTALERÍA
O presidente da Xunta de Galicia quixo deixar
constancia de que o seu Goberno é consciente
do esforzo que as persoas traballadoras
autónomas, sobre todo do sector da hostalería,
están a afrontar por esta situación “inxusta” xa
que como el mesmo recoñeceu “non hai máis
contaxios nos bares que nas reunións
familiares”.

Provincia de Lugo
Vilalba, Viveiro e Xove
Provincia de Ourense

A Estrada, Poio, Bueu, Moaña, Baiona,
Ponteareas, Redondela, A Guarda, Tomiño, Tui,
Vilagarcía, Vilanova, A Illa de Arousa, Valga,
Pontecesures, Caldas de Reis, Oia, Cuntis, O
Rosal y Salvaterra do Miño.

Sen embargo, segundo aclaraou Núñez Feijóo,
non se pode facer un control das reunións
familiares,
só
un
chamamento
a
responsabilidade de cada un, pero si se poden
tomar estas decisións sanitarias con respecto a
hostalería, polo que o seu goberno está a
manter reunións con axentes do sector para
deseñar un paquete de axudas específicas e
inmediatas.

En canto as medidas extraordinarias neste nivel,
é preciso destacar:



Ourense, Barbadás, Carballiño, Verín, Allariz,
Monterrei y Xinzo de Limia.
Provincia de Pontevedra

REUNIÓN DA XUNTA DE GALICIA
CON REPRESENTANTES DA HOSTALARÍA
PARA CONCRETAR UN NOVO PLAN DE
RESCATO AO SECTOR

·
A movilidade limitarase a cada un destes
concellos, o que supón que quedan illados
individualmente e, polo tanto, se eliminan as
almendras o agrupacións de municipios.
·
A hostalería non terá servizo de interior e
no exterior poderán atender ata as 18:00 horas.
Tamén poderán ofrecer servizo a domicilio.
·
O aforo a centros comerciais e do 30%,
prohibindo permanecer nas zonas comúns que
só servirán para o tránsito de persoas.
·

Peche dos establecementos de xogo.

NIVEL MEDIO - ALTO

O vicepresidente primeiro e conselleiro de
Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda;
conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña
e a conselleira de Emprego e Igualdade, Maria
Jesús Lorenzana, mantiveron un encontro de
traballo coa Mesa negociadora da hostalería de
Galicia, composta por representantes das
asociacións provinciais do sector, para avanzar
nun novo Plan de Rescate a persoas
traballadoras autónomas, microempresas e
establecementos hostaleiros afectados pola
restricións sanitarias para frear a propagación
do coronavirus.

O resto da comunidade autónoma permanecerá
no nivel medio-alto de restricións, sen peche
perimetral, excepto as ciudades de Lugo, Vigo e
Pontevedra que quedarán restrinxida a súa
movilidade só ao concello, salvo en casos
xustificados de asistencia, laboral e académico.
Se vixiará especialmente a evolución das
ciudades de Vigo e Pontevedra por se nos
próximos días pasan ao máximo nivel.
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Este segundo Plan terá unhas características
similares ao da primeira convocatoria que xa
completou case o 80% dos pagos a máis de
30.500 solicitantes que cumpriron cos
requisitos, pero está previsto simplificar os
requisitos para que o acceso ás axudas sexa
aínda máis doado e eficaz, coa intención de
cubrir as necesidades dos sectores máis
afectados polas restricións segundo as
previsións da autoridade sanitaria.

Pontevedra, ademáis de outros 53 concellos
máis.
Así, dos 53 concellos, once son da área sanitaria
de A Coruña: Betanzos, A Laracha, Sada,
Abegondo, Cabana de Bergantiños, Coristanco,
Dumbría, Muxía, Oza-Cesuras, Sobrado e
Vilasantar. Outros dez corresponden ao área de
Vigo: Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, Arbo,
A Cañiza, As Neves, Crecente, Mondariz y
Salceda de Caselas y outros dez máis na área
sanitaria de Santiago: Ordes, Teo, A Baña,
Negreira, Padrón, Rois, Dodro, Touro, Arzúa e
Silleda.

A Xunta trasladou aos representantes o
compromiso de seguir ao carón dos sectores
que máis están a sufrir as consecuencias desta
pandemia, e no que se refire concretamente á
hostalería, máis de 14.700 negocios deste
sector recibiron ata o de agora apoio económico
directo da Xunta a través das tres liñas incluídas
no Plan de Rescate, por valor de 23,7 millóns de
euros, o que supón que un 70% dos hostaleiros
galegos tiveron acceso ás primeiras axudas
establecidas pola Xunta para facer fronte á crise
económica e as restricións efectuadas por
recomendación sanitaria.

Na área sanitaria de Ferrol atópanse nove
concellos que pasan ao nivel alto de restricións:
Cariño, Cedeira, Cerdido, Mañón, Moeche,
Mugardos, Neda, San Sadurniño e Valdoviño,
mentras que na correspondente a Ourense
pasan cinco concellos: Celanova, Porqueira,
Ribadavia, Trasmiras e Vilar de Santos.
Tamén pasarán ao nivel máximo 5 concellos da
área sanitaria de Pontevedra: A Lama, Catoira,
Forcarei, Meis y Moraña, e tres na
de Lugo: Burela, Cervo y O Vicedo.

Aínda que a Xunta de Galicia foi a responsable
de inxectar liquidez ao primeiro Plan de
Rescate, para unha segunda actuación faise
necesaria a implicación de todas as
adminstracións polo que, tanto o Goberno
galego como os representantes da hostalería,
propuxeron abrir unha tripla fronte para paliar
o impacto económico das restricións mediante
un fondo de cooperación Covid-19 que conte
coa participación da Xunta de Galicia,
deputacións e os grandes concellos para salvar
do peche ás empresas e autónomos da nosa
comunidade, seguindo o modelo da
comunidade autónoma de Valencia, onde a
Generalitat achegará o 50% do devandito
fondo, as deputacións o 30% e os concellos o
20% restante.

Tras sumar estes 53 concellos máis os de Vigo e
Pontevedra, quedando Lugo como a única
cidade galega en nivel medio-alto, Galicia
pasará a ter 115 concellos no máximo nivel, o
que supón un 72% do total da súa poboación.
Ademáis das medidas xerais que afectan a toda
a Comunidade Galega, como o toque de queda
ás 22:00 horas e o peche dos comercios ás
21:30, limitando as reunión a catro persoas non
convivintes, estar no nivel máximo de
restricións supón, a día de hoxe, entre outras:
·
A movilidade limitarase a cada un destes
concellos, o que supón que quedan illados
individualmente e, polo tanto, se eliminan as
almendras o agrupacións de municipios.
·
A hostalería non terá servizo de interior e
no exterior poderán atender ata as 18:00 horas.
Tamén poderán ofrecer servizo a domicilio.

 MÁIS DO 70% DA POBOACIÓN GALEGA

PASA AO MÁXIMO
RESTRICIÓNS

NIVEL

DE

·
O aforo a centros comerciais e do 30%,
prohibindo permanecer nas zonas comúns que
só servirán para o tránsito de persoas.

O Comité Clínico encargado de facer o
seguimento da evolución da Covid-19 na nosa
Comunidade, acordou tras revisar os
preocupantes datos que indican o aumento
alarmante dos casos de coronavirus, elevar ao
nivel máximo de restricións a Vigo e

·

Peche dos establecementos de xogo.
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 PRIMEIRA REUNIÓN ENTRE O GOBERNO

Suspensión do deporte federado a nivel
autonómico. Os entrenamentos terán que ser
individuais ou cun máximo de catro persoas non
convivintes. Se manteñen activas as
competicións de ámbito estatal, mentras que as
autonómicas non.

CENTRAL E REPRESENTANTES DE PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS
PARA NEGOCIAR A EXTENSIÓN DO CESE
POR ACTIVIDADE

Poderase realizar actividade física e
deportiva
non
federada
ao
aire
libre individualmente ou ata un máximo de
catro persoas sexan ou non conviventes,
excluido o monitor.

Non houbo acordo na primeira reunión entre os
representantes das persoas traballadoras
autónomas e o Ministerio de Inclusión,
Seguridade Social e Migracións que se celebrou
este luns coa finalidade de ampliar a prestación
por cese de actividade máis alá do 31 de
xaneiro, medida tomada para axudar aos
autónomos nesta situación xurdida pola crise do
Covid-19.

Nas instalacións e centros deportivos
poderase realizar actividade deportiva de forma
individual, ou colectiva cun máximo de catro
persoas, sexan ou non conviventes, excluído o
monitor, sen contacto físico, e sempre que non
se supere o cincuenta por cento da capacidade
máxima permitida. Non se abrirán aos usuarios
os vestiarios e zonas de duchas, podendo
habilitarse espazos auxiliares individuais en
casos estritamente necesarios.

A pesar de que o Ministerio mostrouse
favorable en aceptar algunhas melloras
plantexadas
polos
representantes
dos
autónomos como a eliminación do requisito de
cobrar no mes de marzo esta prestación para
poder volver a acceder a ela ou implementar
aprazamentos da cuota á Seguridade Social aos
que non podan pagala por esta situación, a
negativa de baixar ata un 50% da couta das
persoas traballadoras autónomas que teñan
limitada a súa actividade por algún tipo de
restrición sanitaria derivada desta tercera onda
da pandemia provocou que non se acadara un
acordo.

Peche total
Nos concellos de Arteixo, Viveiro e
Xinzo péchase toda a actividade non esencial
como a hostalería, ximnasios, xotos, actividades
culturais e sociais, espectáculos públicos e
bibliotecas.
Nivel Máximo

Sen embargo, ambas partes seguirán
negociando e dando alternativas, como a de
baixar ao 50% a caída de ingresos, para poder
facer cambios nesta medida que facilite o
acceso a prestación e sexa de utilidade, nos
próximos meses que se prevén moi duros para
o sector.

Aos 60 concellos que xa se atopaban no nivel
máximo de restricións dende a semana pasada,
engádense os seguintes 55, quedando a
situación:
Provincia de A Coruña
A Baña, Abegondo, A Coruña, A Laracha, Ames,
A Pobra do Caramiñal, Arteixo, Arzúa, Betanzos,
Boiro, Cabana de Bergantiños, Cabanas,
Camariñas, Cambre, Carballo, Cariño, Cedeira,
Cee, Cerceda, Cerdido, Coristanco, Culleredo,
Dodro, Dumbria, Fene, Ferrol, Laxe, Mañón,
Melide, Moeche, Mugardos, Muxía, Narón,
Neda, Negreira, Noia, Oleiros, Ordes, Oroso,
Ortigueira, Outes, Oza-Cesuras, Padrón,
Pontedeume, Porto do Son, Rianxo, Ribeira,
Rois, Sada, San Sadurniño, Santiago de
Compostela, Sobrado, Teo, Trazo, Touro, Val do
Dubra, Valdoviño, Vilasantar, Vimianzo.

 ACTUALIZACIÓN

DAS
MEDIDAS
RESTRITIVAS POLA COVID-19

O Publicada no DOG a actualización das
medidas restritivas pola Covid-19 decididas polo
Comité Clínico da Xunta de Galicia que analiza a
evolución da pandemia na nosa comunidade, e
que entrarán en vigor mañá xoves 21 de xaneiro
ás 00:00 horas.
Medidas Xerais

Provincia de Lugo

O toque de queda continúa de 22:00 horas
ás 06:00 horas

Burela, Cervo, O Vicedo, Vilalba, Viveiro, Xove.
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Provincia de Ourense

Normativa

Allariz, Barbadás, Monterrei, O Carballiño,
Ourense, Verín, Xinzo de Limia, Celanova,
Porqueira, Ribadavia, Trasmiras, Vilar de
Santos.

Presidencia da Xunta de Galicia
– DECRETO 5/2021, do 19 de xaneiro, polo que
se modifica o Decreto 202/2020, do 3 de
decembro, do presidente da Xunta de Galicia,
polo que se adoptan medidas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia para facer
fronte á crise sanitaria, na condición de
autoridade competente delegada no marco do
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de
outubro, polo que se declara o estado de alarma
para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2.

Provincia de Pontevedra
A Cañiza, A Estrada, A Guarda, A Illa de Arousa,
A Lama, Arbo, As Neves, Baiona, Bueu, Caldas de
Reis, Catoira, Crecente, Cuntis, Forcarei,
Gondomar, Meis, Moaña, Mondariz, Moraña,
Mos, Nigrán, Oia, O Porriño, O Rosal, Poio,
Ponteareas, Pontecesures, Pontevedra, Redondela, Salceda de Caselas, Salvaterra do Miño,
Silleda, Tomillo, Tui, Valga, Vigo, Vilagarcía de
Arousa, Vilanova de Arousa.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210119/2542/AnuncioC3B0190121-1_gl.html

En canto as medidas extraordinarias neste nivel,
é preciso lembrar:
·
Movilidade: Limitada ao perímetro de
cada concello.

Consellería de Sanidade
– ORDE do 19 de xaneiro de 2021 pola que se
modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola
que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da
situación epidemiolóxica derivada do COVID-19
na Comunidade Autónoma de Galicia.

·
Reunións: Grupos cun máximo de 4
persoas.
·
Hostalería: Non terá servizo de interior e
50% da súa capacidade no exterior, podendo
atender ata as 18:00 h., evitando aglomeracións
e controlando a distancia de seguridade establecida. Tamén poderán ofrecer servizo a
domicilio ata as 00:00 horas ou de recollida no
local.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210119/2542/AnuncioC3K1190121-1_gl.html

·
Centros comerciais: e do 30%, prohibindo
permanecer nas zonas comúns que só servirán
para o tránsito de persoas, e a hostalería estará
pechada porque considérase de interior.

 A XUNTA DE GALICIA DESTINARÁ UN

MÍNIMO DE 50 MILLÓNS DE EUROS AO
SEGUNDO PLAN DE RESCATE ÁS
PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA

Nivel medio-alto
O resto da comunidade autónoma permanecerá
no nivel medio-alto de restricións, sen peche
perimetral, excepto as ciudades de Lugo que
quedará restrinxida a súa movilidade só ao
concello, salvo en casos xustificados de
asistencia, laboral e académico.
A hostalería pechará as 18:00 horas e terá
permitido o 30% do aforo interior e o 50% para
as terrazas.
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 RESUMO

O presidente da Xunta de Galicia anunciou
durante a rolda de prensa do Consello que o seu
gobernó está a preparar o segundo Plan de
Rescate a autónomos, microempresas e
hostalería que contará cun mínimo de 50
millóns de euros que, sumados aso 86,2 millóns
do primeiro, suporá unha aportación de 140
millóns de euros en axudas en 90 días.

DAS NOVAS MEDIDAS
RESTRITIVAS QUE ENTRARON EN VIGOR
O MÉRCORES 27 DE XANEIRO

Alberto Núñez Feijóo asegurou que das máis de
40.000 solicitudes do primeiro plan, xa están
abonadas un 80% o que suman máis de 66
millóns de euros. Destas solicitudes, 24.000
proveñen do sector da hostalería e en total se
destinarán 37 millóns de euros a este sector.
Na súa internvención, a pesar de que o
presidente galego afirmou que o seu goberno
vai seguer asumindo as súas responsibilidades
de apoiar a estes sectores máis perxudicados
polas medidas restritivas derivadas da crise
sanitaria do Covid-19, quixo reiterar a
disposición da Xunta de Galicia en participar
nun novo plan de rescate no que a
Administración autonómica aportaría o 50% do
orzamento, as deputacións o 30% e os concellos
20%.
Á espera da resposta destas entidades, que
Feijóo espera que sexa positiva, a Xunta de
Galicia seguirá traballando cos axentes
involucrados destes sectores porque non poden
condicionar a súa labor a que outras institucións
tamén respondan ás solicitudes do sector.
Además, Núñez Feijóo anticipou que nos
próximos días haberá máis medidas restritivas
debido a que a situación epidemiolóxica en
Galicia está a empeorar día a día.
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 O BOE PUBLICA A PRÓRROGA

por impedimento á actividade e os motividados
por limitacións a mesma.

DOS
ERTES E AS PRESTACIÓNS PARA
PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS ATA O 31 DE MAIO

Novos ERTE
Aquelas empresas que se vexan afectadas por
restricións que impidan ou limiten a súa
actividade poderán solicitar á autoridade
laboral un ERTE de limitacións ou impedimento
en idénticos termos de tramitación e requisitos
que os do III Acordo Social en Defensa do
Emprego.
Recoñécense, por tanto, de novo exoneracións
a empresas que sexan titulares dos mesmos e
pertenzan a sectores cunha elevada taxa de
cobertura polo expediente e unha reducida taxa
de recuperación de actividade, aínda que se
utilizan criterios obxectivos máis xenerosos
para determinar estes sectores, o que dá lugar
á incorporación de novos CNAE, o que implica
que afecta a case 50.000 persoas traballadoras
máis. De igual forma, recoñécense de novo
exencións ás empresas que tivesen ERTE
por impedimiento ou limitación á actividade.

O obxecto das medidas incorporadas nesta
norma é o de efectuar os axuste necesarios para
manter as medidas de apoio que se
estableceran no Real Decreto-ley 30/2020, de
29 de septiembre, de reforzo e consolidación do
emprego, e que se seguen considerando
imprescindibles de cara á recuperación do
tecido produtivo, tendo en conta a situación
crítica que se está a atravesar pola evolución da
pandemia.

Simplificación de trámites
As empresas que sexan titulares dun ERTE por
impedimento ou limitación, autorizado antes ou
durante a vixencia desta norma, non terán que
solicitar e tramitar un novo expediente ante a
autoridade laboral para pasar dun a outro para
acceder ás exoneracións derivadas dunha
modulación das restricións sanitarias que lles
fagan situarse en impedimento de actividade
desde unha limitación a esta, ou viceversa.

Ademáis, establecense tamén medidas que
tratan de abordar, coa urxencia requerida, a
axilización efectiva dos procedimentos
administrativos, facilitando o cumprimento das
obrigas e prolongando a regulación de
determinadas previsións co fin de no xerar
novas
obrigas
nunha
situación
tan
extraordinaria como a que está sufrindo o país.

Bastará con que remitan unha comunicación en
tal sentido á autoridade laboral que ditase a
resolución correspondente ao ERTE do que é
titular, e á representación das persoas
traballadoras, para acceder aos beneficios.
Tampouco será necesario que remitan unha
nova solicitude colectiva de prestacións
ao SEPE. Con todo, para a aplicación das
correspondentes exencións deberase presentar
a correspondente declaración responsable
#ante a Tesourería Xeral da Seguridade Social.

Así, este novo Real Decreto Lei contempla a
prórroga do 1 de febreiro ata o 31 de maio de
todos os Expedientes de Regulación Temporal
de Emprego (ERTE) de forza maior basados en
causas relacionadas coa Covid 19, incluindo os
ERTE por impedimento á actividade e os
motividos por limitacións a mesma.
Tamén se prorrogan ata o 31 de maio ás
prestacións postas en marcha para paliar a
situación dos traballadores autónomos como
consecuencia da pandemia.

Mantemento do emprego
Mantense o compromiso de mantemento do
emprego, nos termos nos que o recollía a Real
Decreto-lei 30/2020, de forma que as empresas
que se acollan ás axudas deberán manter o seu

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE
EMPREGO (ERTE)
Inclúense o ERTE de forza maior basados en
causas relacionadas coa Covid 19 e uno novo
18
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persoal un novo período de 6 meses de
duración.

PRESTACIÓNS
PARA
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

Mantéñense os límites á repartición de
dividendos e a transparencia fiscal, os límites á
realización de horas extraordinarias e
externalizaciones da actividade, a prohibición
do despedimento e a interrupción dos contratos
temporais.

PERSOAS

Prórroga dende o 1 de febreiro ata o 31 de maio
das prestacións postas en marcha para paliar a
situación dos traballadores autónomos como
consecuencia da Covid19. Ademáis, o esquema
das prestacións inclúe tamén a exoneración das
cuotas da Seguridada Social e suspéndese a
subida dos tipos de continxencias profesionais e
de cese.

Mecanismos de protección
Continuarán aplicándose a exención do período
de carencia, o contador a cero, o aumento do
50% ao 70% da porcentaxe de cálculo da base
reguladora para quen consumise 180 días de
prestación, os beneficios aplicables ás persoas
traballadoras fixas descontinuas (incluíndo a
prestación extraordinaria), a mellora de
protección das persoas afectadas por ERTE con
contrato a tempo parcial.

Prestación por suspensión de actividade
Dirixida a todas aquelas persoas traballadoras
autónomas que vexan suspendida toda a súa
actividade
como
consecuencia
dunha
resolución das autoridades administrativas
competentes para a contención da pandemia da
Covid19. A súa cuantía é do 50% da base mínima
de cotización e incrementarase un 20% se o
autónomo é membro dunha familia numerosas,
quedando exonerado, ademáis, de pagar as
cuotas á Seguridade Social, aínda que ese
periodo contara como cotizado. A prestación é
compatible con ingresos por conta axea ata de
1,25 veces o SMI. O beneficio mínimo estimado
é de 760 euros.

Exoneracións aplicables
Sectores ultraprotexidos. Estes sectores e
a súa cadea de valor, terán unhas exoneracións
do 85% para as empresas con menos de 50
traballadores e do 75% para as que teñen 50 ou
máis. As exoneracións serán as mesmas tanto
para os traballadores suspendidos como para os
que se reincorporen aos seus postos de traballo.

Prestación compatible coa actividade

ERTE de impedimento. As empresas que
vexan impedido o desenvolvemento da súa
actividade nalgún dos seus centros de traballo
como
consecuencia
das
restricións
administrativas para loitar contra a pandemia.
Estas empresas terán unha exoneración nas
súas cotizacións á Seguridade Social durante o
período de peche e ata o 31 de maio de 2021,
que será do 100% da achega empresarial
durante o período de peche e ata o 31 de maio
se teñen menos de 50 traballadores e do 90% se
teñen 50 traballadores ou máis.

Mesmo periodo de prórroga e modificase o
requisito de facturación, podendo solicitala
todas aqueles traballadores cuxos ingresos no
primeiro semestre do 2021 caiga o 50%
respecto ao segundo semestre de 2019. O
importe desta prestación é o que corresponda
pola súa base de cotización.
Prestación extraordinaria por baixos ingresos
Para quenes non cumpran os requisitos para
acceder as anteriores prestacións, destinando a
aquelas persoas traballadoras autónomas que
sufran unha caída dos seus ingresos e que no
primeiro semestre de 2021 non superen os
6.650 euros. A cuantía é do 50% da base mínima
e é compatible con ingresos por conta allea de
1,25 veces o SMI.

ERTE de limitación. As empresas ou
entidades
que
vexan
limitado
o
desenvolvemento da súa actividade nalgúns dos
seus centros de traballo como consecuencia de
decisións ou medidas adoptadas por
autoridades. Neste caso, as exoneracións serán
decrecentes ata o 31 de maio destacando,
ademais, que estas empezarán polo 100% en
febreiro para empresas de menos de 50
traballadores e do 90% para aquelas de 50
traballadores ou máis.

Prestación para autónomos de temporada
É do 70% da base mínima e require non ter
ingresos superiores a 6.650 euros no primeiro
semestre do 2021.
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Suspensión da subida dos tipos
continxencias profesionais e de cese

de

xaneiro ao 17 de febreiro de 2021, afectando a
toda Galicia.

Esta suspensión do 0,3% tamén se prorroga tal
e como está previsto no Real-Decreto lei
28/2018, durante ese periodo.

Limitación da liberdade de circulación das
persoas en horario nocturno

Xefatura do Estado

Durante o periodo comprendido entre as 22:00
e as 6:00 horas, as persoas unicamente poderán
circular polas vías ou espazos de uso público
para a realización de, entre outras, as seguintes
actividades:

– REAL-DECRETO LEI 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo.

Adquisición de medicamentos, produtos
sanitarios e outros bens de primeira
necesidade.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdf
s/BOE-A-2021-1130.pdf

Asistencia a centros,
establecementos sanitarios.

Normativa

servizos

e

Asistencia a centros de atención veterinaria
por motivos de urxencia.

 NOVAS

MEDIDAS
EXCEPCIONAIS
PUBLICADAS NO DOG PARA FACER
FRONTE A CRISE SANITARIA XURDIDA
POLA PANDEMIA

Cumprimento de obrigas laborais,
profesionais, empresariais, institucionais ou
legais.
Retorno ao lugar de residencia habitual tras
realizar algunhas das actividades previstas
neste apartado.
Asistencia e coidado a maiores, menores,
dependentes, persoas con discapacidade ou
persoas especialmente vulnerables.
Por causa de forza maior ou situación de
necesidade.
Calquera outra actividade de análoga
natureza, debidamente acreditada.
Reposición en gasolineiras ou estacións de
servizo, cando resulte necesario para a
realización das actividades previstas nos
parágrafos anteriores.
Restricións ás agrupacións de persoas
·
Limitar os grupos para o desenvolvemento
de calquera actividade ou evento de carácter
familiar ou social na vía pública, espazos de uso
público ou espazos privados, aos constituídos
exclusivamente por persoas conviventes, salvo:
Persoas soas que poden incorporarse a
outra unidade de convivencia

Publicada no DOG as novas medidas restritivas
polo preocupante aumento dos contaxios do
Covid-19 polo territorio galego decididas polo
Comité Clínico da Xunta de Galicia que analiza a
evolución da pandemia na nosa comunidade, e
que estarán en vigo como mínimo do 27 de

-

Menores cos seus proxenitores

-

Parellas con domicilios diferentes

-

Asistencia persoas dependentes
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·
Non será aplicable esta limitación no caso
de
actividades
laborais,
empresariais,
profesionais e administrativas, actividades en
centros universitarios, educativos, de formación
e ocupacionais, sempre que se adopten as
medidas previstas nos correspondentes
protocolos de funcionamento.

REUNIÓNS LABORAIS, INSTITUCIONAIS OU
ACADÉMICAS
En lugares pechados, permítese un 30% da
capacidade do aforo, cun máximo de 30
persoas. Ao aire libre será de 75.
ESTABLECEMENTOS
RESTAURACIÓN

·
Queda restrinxida a entrada e saída de
persoas do ámbito territorial de cada un dos
concellos da Comunidade Autónoma de Galicia
considerados
individualmente, salvo
as
seguintes excepcións:

ESTABLECEMENTOS
DE
TURÍSTICOS E ALBERGUES

Entidades financieras, seguros ou estacións
de servizo limítrofes

·
Locais e establecementos que non
formen parte de centros ou parques comerciais,
independentemente da súa superficie: Límite
do aforo 50% de capacidade. Peche as 18:00
horas (agas servizos esenciais como venta de
alimentación, bebida, tabaco, combustible,
medicinas, argos ortopédicos, alimentación
animal).

Requirimentos de organismos públicos,
xudiciais ou notarais
Trámites inaprazables

-

Coidado de hortas e animais

Adquisición de bens esenciais no existentes
no concello
-

ALOXAMENTOS

COMERCIO, CENTROS COMERCIAIS, GRANDES
SUPERFICIES E MERCADOS AO AIRE LIBRE

Retorno ao fogar

-

E

Só para clientes desprazados por motivos
xustificados, 50% da súa capacidade en zonas
comúns, piscinas e ximnasios pechados. Peche
temporal dos albergues turísticos.

Obrigas laboráis, institucionais e legais

Asistencia educativa, realización de exames
ou probas
-

HOSTALARÍA

PECHE DAS ACTIVIDADES. Permítese a entrega
a domicilio ata as 24: horas e a recollida no local
para consumo no domicilio.

Motivos sanitarios e coidado de persoas
(menores, dependentes…)
-

DE

·
Centros comerciais e establecementos
con consideración de grandes superficies: No
caso de establecementos ou locais distribuídos
en varios andares: Límite do aforo 30% de
capacidade en cada un deles.

Tránsito ou forza maior

SERVIZOS SANITARIOS
Só permítese un acompañante para menores,
dependentes ou xestantes.

·
Establecementos de centros e parques
comerciais: non superarán o 30% do seu aforo.

VIDA SOCIAL E COMUNITARIA

·
Non se permitirá a permanencia de
clientes nas zonas comúns, excepto para o
tránsito entre os establecementos.

·
Celebracións con motivo de cerimonias
relixiosas ou civis: só persoas conviventes
·
Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade
máxima permitida.

·
A capacidade das zonas comúns dos
centros e parques comerciais queda limitada ao
30 %.

·
Velorios: 5 persoas por túmulo agas
conviventes e 15 en espazos abertos.

·
Zonas infantís, ludotecas ou áreas de
descanso deben permanecer pechadas.

·
Enterramento ou despedida para a
cremación: 15 persoas non conviventes.

·
Centros e parques comerciais peche as
18:00 horas, asi como durante os sábados,
domingos e festivos. Quedan exceptuados dos
límites horarios indicados a parte do local

·
Non se poderán realizar actuacións de
coros ou agrupacions vocais de canto.
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destinada a venda de productos alimenticios,
hixiénicos e de primeira necesidade

numerados e é recomendable anotar no billete
o número de asento e gardalo durante 14 días.

·
Mercados ao aire libre: 50 % dos postos
habituais ou autorizados, sendo os concellos
quenes establecerán o distanciamento entre os
postos.

Nos servizos de taxi, só se permitirá a ocupación
de persoas convivintes.
ACTIVIDADE
SUSPENDIDA

ESTABLECEMENTOS E LOCAIS DE ACTIVIDADES
E SERVIZOS PROFESIONAIS
Horario de peche as 21:30 horas, salvo que
teñan fixado un horario inferior de acordo coa
normativa vixente. En centros e parques
comerciais ou grandes superficies deberán
pechar os sábados, domingos e festivos.

LECTIVA

PRESENCIAL

·

Escolas oficiais de idiomas.

·

Escolas de arte e superior de deseño.

·
Escola Superior de Conservación e
Restauración de Bens Culturais.
·

Escola Superior de Arte Dramática.

ACTIVIDADE DEPORTIVA

·

Conservatorios de música.

Só ao aire libre de forma individual ou con
persoas conviventes e sempre coa utilización da
mascarilla. As competicións deportivas a nivel
autonómico quedan suspendidas.

·

Conservatorios de danza.

·

Escolas de música.

·

Escolas de danza.

CAZA E PESCA

·
Centros autorizados de deportes, centros
autorizados de futbol; centros autorizados de
futbol sala

Só poderase realizar individualmente ou cos
conviventes, agás a caza do xabaril e lobo.

·
Centros autorizados de artes plásticas e
deseño.

PARQUES INFANTÍS, BIOSAUDABLES, ZONAS
DEPORTIVAS E ESPAZOS AO AIRE LIBRE

·
Centros autorizados de música e centros
autorizados de danza, salvo que estean
integrados en centros docentes que
permanezan abertos e que limiten a súa
actividade o alumnado dos ditos centros
docentes.

Permítise o se uso sempre que respete ou
espazo de seguridade establecido en unha
persoa por cada 4 metros cadrados.
ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS
PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E
CENTROS DE FORMACIÓN

·
Escolas de música privadas e escolas de
danza privadas.

A actividade que se realice nestes centros
poderá impartirse dun modo presencial sempre
que non supere unha capacidade do 50%, cun
máximo de 25 persoas respecto do máximo
permitido.

·
O Ensino universitario
restablecerase o 8 de febreiro.

presencial

ACTIVIDADES NON ESENCIAIS QUE PECHAN
TEMPORALMENTE

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS
POPULARES E ATRACCIÓNS DE FEIRAS

Pechan as súas actividades:
I. Espectáculos públicos:

Pecha das súas actividades.
TRANSPORTE PÚBLICO

I.1. Espectáculos cinematográficos.

En autobuses ou autocares, pódese utilizar a
totalidade dos asentos e só unha sexta parte das
prazas previstas para ir de pé, recomendando
non conversar na medida do posible. Está
prohibido comer e beber en traxectos menores
ás dúas horas. Os asentos deberán estar

I.2. Espectáculos teatrais e musicais.
I.3. Espectáculos taurinos.
I.4. Espectáculos circenses.
I.5. Espectáculos deportivos.
I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.
I.7. Espectáculos pirotécnicos.
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II. Actividades recreativas:
II.1. Actividades culturais e sociais.

III.2.2. Establecementos para actividades
deportivas
III.2.2.1. Estadios deportivos.

II.2.
Actividades
deportivas.
Quedan
suspendidas as competicións deportivas de
nivel autonómico. Os correspondentes adestramentos quedarán sometidos ás mesmas
limitacións ca o resto da actividade física e
deportiva, debendo respectarse as limitacións de entrada e saída existentes en
determinados ámbitos territoriais e as limitacións establecidas á liberdade de circulación
das
persoas
en
horario
nocturno.
Poderase practicar deporte ao aire libre, só de
xeito individual ou con persoas conviventes, e
sempre usando máscara.

III.2.2.2. Pavillóns deportivos.
III.2.2.3. Recintos deportivos.
III.2.2.4. Pistas de patinaxe.
III.2.2.5. Ximnasios.
III.2.2.6. Piscinas de competición.
III.2.2.7. Piscinas recreativas de uso
colectivo.
III.2.3. Establecementos para atraccións e
xogos recreativos:
III.2.3.1. Parques de atraccións e
temáticos.
III.2.3.2. Parques acuáticos.
III.2.3.3. Salóns recreativos.
III.2.3.4. Parques multiocio.

II.3. Actividades de ocio e entretemento.
II.4. Atraccións recreativas.
II.5. Actividades de restauración.
II.6. Actividades zoolóxicas, botánicas e
xeolóxicas.

III.2.4. Establecementos para actividades
culturais e sociais:
III.2.4.1. Museos.
III.2.4.2. Bibliotecas.
III.2.4.3. Salas de conferencias.
III.2.4.4. Salas polivalentes.

III. Establecementos para o público:
III.1. Establecementos de espectáculos
públicos:

III.2.4.5. Salas de concertos.

III.1.1. Cines.

III.2.5. Establecementos de restauración.

III.1.2. Teatros.

III.2.5.1. Restaurantes.

III.1.3. Auditorios.
III.1.4. Circos.
III.1.5. Prazas de touros.

III.2.5.1.1. Salóns de banquetes.
III.2.5.2. Cafeterías.

III.1.6. Establecementos de espectáculos
deportivos
III.1.7. Recintos feirais.

III.2.5.3. Bares.
III.2.6. Establecementos para actividades
zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2. Establecementos de actividades
recreativas:
III.2.1. Establecementos de xogo.
III.2.1.1. Casinos.
III.2.1.2. Salas de bingo.
III.2.1.3. Salóns de xogo.
III.2.1.4. Tendas de apostas.

III.2.7. Establecementos de ocio e
entretemento.
III.2.7.1. Salas de festas.
III.2.7.2. Discotecas.
III.2.7.3. Pubs.
III.2.7.4. Cafés-espectáculo.
III.2.7.5. Furanchos.
III.2.8. Centros de lecer infantil.
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Normativa

microempresas e a hostalaría debido a estas
medidas extraordinarias moi duras con estes
sectores, Feijóo anunciou unha ampliación de
50 a 75 millóns de euros para o segundo Plan de
Rescate que se está a concretar nestes días.

Presidencia da Xunta de Galicia
– DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que
se adoptan medidas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia para facer
fronte á crise sanitaria, na condición de
autoridade competente delegada no marco do
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de
outubro, polo que se declara o estado de alarma
para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2. 4670

Desta maneira, a Xunta terá aportado, en total,
máis de 150 millóns de euros xunto coas axudas
do primeiro plan, o que supón un
importantísimo traballo para apoiar aos
sectores que o están pasando peor caos
decisións tomadas para frear a expansión do
coronavirus.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210126/2549/AnuncioC3B0260121-1_gl.html

Ademáis, a comezos do ano, Galicia xa levaba
programadas axudas directas por un importe de
370 millóns de euros, consensuadas cos
sectores máis afectados, primando a axilidade
na súa tramitación.

Consellería de Sanidade
– ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se
establecen medidas de prevención específicas
como consecuencia da evolución da situación
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia. 4683

“As previsións situaban no entorno dos 150.000
beneficiarios a través de 157 liñas de acción,
entre as que cabe destacar: atención ás familias
en situación de especial vulnerabilidade;
minimización do impacto económico e social da
covid nos alugueres; o Plan de choque para o
sector turístico; e actuacións de sostenimento
do emprego, dinamización económica e apoio a
autónomos e pemes”, destacóu o presidente da
Xunta.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210126/2549/AnuncioC3K1260121-7_gl.html

 AMPLIADO

O ORZAMENTO DO
SEGUNDO PLAN DE RESCATE PARA
PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA
ATA OS 50 MILLÓNS DE EUROS

Sen embargo, Alberto Núñez Feijóo, quixo
tender unha mán de novo a todas as
administración para que colaboren no esforzo
colectivo que tamén está a facer a cidadanía,
afirmando que “O momento que vivimos
convócanos a afrontar xuntos a pandemia.
Tendémoslle a mán a quen queira collela, e
seguirémolo facendo, porque os cidadáns non
merecen de ningunha administración silencio
ou confusión. Deberíamos ser capaces de
consensuar a respuesta que lles damos”.

O presidente do Goberno galego, Alberto
Núñez, compareceu na Cámara galega para
informar sobre as medidas restritivas
aprobadas para afrontar a evolución da
pandemia na nosa comunidade.
Consciente da situación crítica que están a
atravesar as persoas traballadoras autónomas,
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 ACLARACIÓNS DAS NOVAS RESTRI-

 PUNTOS BÁSICOS SOBRRE A PRÓRROGA

CIÓNS EN GALICIA

DOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPREGO

Ante a cantidade de preguntas respecto ás
novas medidas adoptadas pola Xunta de Galicia,
deixamos unha aclaración sobre as dúbidas
máis frecuentes:

REAL-DECRETO LEI 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo.
https://www.boe.es/.../2021/01/27/pdfs/BOEA-2021-1130.pdf
 PUNTOS BÁSICOS DA PRÓRROGA DA

PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDADE

REAL-DECRETO LEI 2/2021, de 26 de enero, de
refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo.
https://www.boe.es/.../2021/01/27/pdfs/BOEA-2021-1130.pdf
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 PUBLICADOS NO DOG OS ORZAMENTOS

Para mais información, visita as nosas webs:
http://www.apegalicia.es/
http://www.apegalicia.gal/

XERAIS DA COMUNIDADE DE GALICIA
PARA O 2021
O venres 29 de xaneiro saíron publicados no
Diario Oficial de Galicia os orzamentos galegos
para este ano.

O nas nosas redes sociais:

https://www.xunta.gal/.../AnuncioC3B0270121-1_gl.html

https://www.facebook.com/ApeGalicia

https://www.instagram.com/ape_galicia/
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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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