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 DECRETO COAS MEDIDAS PARA FACER FRONTE A EVOLUCIÓN DO COVID EN 

GALICIA 

 MEDIDAS PARA MINIMIZAR O RISCO DE TRANSMISIÓN DO COVID-19 POR 

AEROSOIS 

 RESOLTA A CONCESIÓN DE AXUDAS “GALICIA EXPORTA DIXITAL” 

 O MINISTERIO DE FACENDO PRORROGA OS LÍMITES DE TRIBUTACIÓN POR 

MÓDULOS 

 OS AUTÓNOMOS QUE DESPIDAN A UN EMPREGADO EN ERTE TERÁN QUE 

DEVOLVER AS COTIZACIÓNS EXONERADAS DE TODOS OS SEUS TRABALLADORES  

 A CUOTA DE AUTÓNOMOS VOLVERÁ A SUBIR EN XANEIRO DE 2021 

 OS AUTÓNOMOS PODERÁN GOZAR DE 16 SEMANAS DE PERMISO POR 

PATERNIDADE A PARTIR DE XANEIRO 

 IGAPE RESPONDE 

 SANIDADE REBAIXA AS RESTRICIÓNS POLA MELLORA DA SITUACIÓN 

EPIDEMIOLÓXICA EN GALICIA 
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OPORTUNIDADES LABORAIS 

 A XUNTA DESTINA MÁIS DE 9 MILLÓNS DE EUROS  PARA IMPULSAR A 

DIXITALIZACIÓN DE PEMES E PERSOAS AUTÓNOMAS 

 RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS DA XUNTA DE GALICIA PARA UN NADAL 

SAUDABLE 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA MEDIDAS PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS DA HOSTALERÍA, COMERCIO E TURISMO 

 AMPLIACIÓN DO ORZAMENTO PARA O PROGRAMA I, MICROEMPRESAS 

 A HOSTALERÍA PODERÁ ABRIR ATA AS 18 HORAS COA ACTUALIZACIÓN DAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS POLA COVID-19 PARA O FIN DE ANO 

 A XUNTA DE GALICIA CHEGA AO PAGO DO 70% DAS AXUDAS DO PLAN DE 

RESCATE PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E 

HOSTALERÍA 
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 APE GALICIA DÁ COMEZO AO CURSO 

BÁSICO DE INGLÉS PARA A HOSTALERÍA 

E O TURISMO NAS RÍAS BAIXAS 

 

 
 

O presidente da Asociación Intersectorial e 

Interterritorial de Autónomos e Pequenas 

Empresas de Galicia (APE Galicia), José Ramón 

Caldas Martínez, deu a benvida a través de 

videoconferencia aos 14 participantes do 

“Curso Básico de Inglés para a hostalería e 

turismo na Ribeira Sacra” que se impartirá ata o 

15 de xaneiro. 

O curso consistirá en dous sesións en liña á 

semana de 3 horas e dous titorías tamén á 

semana para aclarar dúbidas e repasar os 

contidos de forma personalizada. Ademáis, 

poderán acceder a calquera hora do día, todos 

os días da semana, a unha plataforma dixital de 

formación con contido adaptado a cada nivel. 

Antes de iniciar a sesión, a secretaria técnica 

executiva de APE Galicia, Sonia Acuña Pazos, 

presentou aos asistentes o equipo que coordina 

e imparte esta actividade, a técnica María 

Sueiro Carballeda e a docente Alejandra 

Caamaño, e ao presidente da Asociación, quen 

tivo palabras de agradecemento pola 

colaboración da Consellería de Emprego e 

Igualdade, presidida por Dna. María Jesús 

Lorenzana, e, sobre todo, a boa disposición e 

apoio da directora xeral de Formación e 

Colocación do departamento, Zeltia Lado Lago, 

e do seu persoal de profesionais que apostaron 

por este proxecto co que se quere apoiar ao 

sector na comarca. 

José Ramón Caldas destacou, ademáis, a tarefa 

da Asociación de Empresarios de Chantada e 

Centros Comerciais Abertos Ribeira Sacra,  que 

está presidida por Néstor Quiroga Casas, e dos 

técnicos de emprego de Sober, Chantada e 

Monforte, polo contacto coas posibles persoas 

interesadas.  

O obxecto deste curso é a de mellorar a 

situación laboral dos participantes, ampliando o 

seu coñecemento do idioma inglés dirixido a 

hostalería, o que supoñe un beneficio para 

economía da zona. 

O presidente de APE Galicia fixo o compromiso, 

se a situación sanitaria o permite, de ir na 

primavera a entregar persoalmente os diplomas 

“a ese lugar marabilloso, de gran beleza natural, 

que opta ao recoñecemento, tan merecido, de 

Patrimonio da Humanidade da Unesco”. 

 

 COMEZAN OS TALLERES DE 

PAQUETERÍA CREATIVA EN 

PONTEVEDRA 

 

 
 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas 
Martínez, xunto coa secretaria técnica 
executiva, Sonia Acuña Pazos, recibiron onte 
aos primeiros participantes dos Talleres de 
Paquetería Creativa en Pontevedra, que se 
levan a cabo durante o mes de decembro coa 
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colaboración da Concellería de Promoción 
Económica do Concello de Pontevedra. 
 
Ao redor de 15 persoas traballadoras 
autónomas beneficiaranse desta formación 
impartida por Cany Juncal, no que se vai ver a 
importancia da presentación do produto, como 
valor engadido para o reclamo de vendas. 
 
Debido a situación crítica que o sector está a 
vivir pola crise do Covid-19, é fundamental que 
os comercios innoven desde a creatividade e 
coidan a súa imaxe a través da personalización 
dos seus paquetes para chegar mellor ao seus 
clientes. 
 
 

 CHARLA EN TRABALLO AUTÓNOMO NA 

UNIVERSIDADE DE VIGO 

 

 
 

O presidente e a secretaria técnica executiva de 
APE Galicia, José Ramón Caldas Martínez e 
Sonia Acuña Pazos, xunto coa representante de 
Empresarias Galicia, Susana Pérez, asistiron 
onte como invitados do profesor de Traballo 
Autónomo do Grado de Relacións Laborais e 
Recursos Humanos da Universidade de Vigo, 
Matías Movilla García, para dar unha charla 
sobre os problemas fundamentais que teñen os 
autónomos na vida real. 

Ante os alumnos e alumnas que de maneira 
presencial e en liña seguiron o encontro, José 
Ramón Caldas falou da súa experiencia de vida 
como autónomo e Sonia Acuña centrouse en 
dar información sobre a realidade actual do 
sector e os instrumentos e demandas principais 
dos emprendedores, facendo un especial 
fincapé na importancia do colectivo na 
comunidade galega. 

Trala exposición dos tres ponentes, realizouse 
un debate aberto entre eles, os alumnos e 
profesores, onde se puxo sobre a mesa distintas 
inquietudes e valoracións sobre a realidade das 
persoas traballadoras autónomas, sobre todo, 
nestes momentos tan complicados debido a 
crise do coronavirus. 

 

 

 REUNIÓN EXTRAORDINARIA DA 

DIRECTIVA DE APE GALICIA COA 

INTERVENCIÓN DA CONSELLEIRA DE 

EMPREGO E IGUALDADE, MARÍA JESÚS 

LORENZANA 

 

 
 

O APE Galicia celebrou o 28 de decembro unha 
reunión extraordinaria co equipo directivo, 
presidido polo seu presidente José Ramón 
Caldas, na que interviño a conselleira de 
Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana 
Somoza xunto coa directora xeral de Emprego, 
Traballo Autónomo e Economía Social, 
Covadonga Toca Carús. 

Ás 12 deu comezo o acto co saludo da secretaria 
técnica executiva da asociación, Sonia Acuña 
Pazos, quen anunciou a presenza da conselleira 
para presentarlle ao equipo que forma parte da 
directiva e mostrar a súa disposición de 
colaborar coa nova administración, sobre todo 
nestes difíciles momentos que está a atravesar 
o sector. 

A secretaria técnica cedeu a palabra ao 
presidente de APE Galicia quen agradeceu a 
presenza dos membros que asistiron á reunión, 
tanto de forma presentes na sede como por 
videoconferencia. 

Antes de conectar coa conselleira, a xunta 
directiva acordou retrasar a celebración da 
Asamblea Xeral da asociación, prevista para 
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xaneiro ou febreiro de 2021, por mor da 
situación sanitaria xurdida pola crise do Covid-
19, xa que non se poderá facer dunha forma 
presencial, tal e como sería o máis convinte. 

Ás 12:30 da mañá a secretaria técnica executiva 
da asociación deu a benvida á conselleira de 
Emprego e Igualdade xunto coa directora xeral 
de Emprego, Traballo Autónomo e Economía 
Social que se conectaron a través de 
videoconferencia. 

José Ramón Caldas agradeceu á asistencia tanto 
de María Jesús Lorenzana como de Covadonga 
Toca, lembrando a importancia dunha 
colaboración estreita e dunha boa 
comunicación entre a Administración e o sector 
para poder superar a situación crítica que se 
está atravesando. 

A continuación, o presidente de APE Galicia 
presentou un por un aos asistentes á reunión 
quenes poideron dirixir unhas palabras ás 
representantes de Emprego, nas que quixeron 
poñerse a súa disposición para axudar na súa 
xestión nestes momentos tan complicados. 

De forma presencial encontrábanse na sede de 
APE Galicia en Pontevedra José Alonso 
Rodríguez, vicepresidente por Pontevedra; 
David Martínez Alonso, vicepresidente por 
Ourense; Francisco Lorenzo Lemos, tesorero; 
José Manuel Rodríguez Simón, secretario xeral 
de ATRA quen tamén asistiu en representación 
a Enrique Fontán, vocal da asociación; Alejandra 
Caamaño Rivas, asesora xurídica e secretaria 
xeral; José María Corujo, presidente de Aempe 
e vocal; Arturo Ramírez González, vocal;  e 
Jaime Barreiro Laredo, representante de Cactus 
dixital e asesor en Novas Tecnoloxías e 
Dixitalización. 

En liña asistiron Ana Prego, vicepresidenta por 
A Coruña; Carolina Rodríguez Santano, 
representante de Instaelectra; Concepción 
Villar Varela, xerente Aprevar; José Ángel 
Blanco Núñez, xerente de Compostela 
Monumental; José Antonio Vázquez Taín, 
asesor de proxectos; e Carmen José López, 
asesora xurídica en Lugo.. 

Tralas presentacións, o presidente volveu a 
incidir na súa vontade de estar á enteira 
disposición da Consellería, coa resaltou ter un 
bo trato, invitandoas a visitar a sede de APE 

Galicia e aos seus asociados cando a situación o 
permita. 

Tamén quixo recomedar a Lorenzana que 
convocara canto antes a Mesa do Autónomo 
para poder traballar xuntos e apoiar as medidas 
que a Xunta de Galicia ten previsto para 
afrontar a difícil situación do sector. 

Pola súa parte, a conselleira de Emprego e 
Igualdade agradeceu a invitación do presidente 
de APE Galicia, asociación á que recoñece a súa 
colaboración e lealtade, e salientou a 
necesidade do seu equipo de ter unha 
comunicación directa cos autónomos en xeral 
para saber de primeira man ás súas necesidades 
e problemas e poder ofrecer unha axuda 
realmente útil eficaz e que cheguen a todos eles 
a tempo. 

María Jesús Lorenzana fixo balance do Plan de 
Rescate da Xunta de Galicia para as persoas 
traballadoras autónomas, microempresas e a 
hostelería pola crise do Covid-19, destacando 
que Administración Autónomica recibiu 40.000 
solicitudes nun mes para as tres liñas de 
actuación das que ao redor dun 40% xa foron 
pagadas ou están en trámite de selo, polo 
considera moi positiva a axilidade coa que as 
axudas están chegando aos beneficiarios para 
dotarlles de liquidez. 

Ademáis, Lorenzana anunciou a súa intención 
de convocar a Mesa do Autónomo para nas 
primeiras de xaneiro, despois de comprobar a 
evolución da pandemia nestas festas do Nadal, 
e así poder artellar un segundo Plan de Rescate, 
revisando os puntos positivos do primeiro, 
como á axilidade na súa tramitación, como os 
que hai que mellorar ou cambiar, como 
flexibilizar os requisitos. 

O obxecto é poder traballar xuntos para poder 
saber onde mellorar e evitar, por todos os 
medios ao seu alcance, o desplome deste sector 
que é o sostén da maioría dos empregos e 
familias en Galicia. 

Para iso, destacou a importancia da 
colaboración de todos os axentes tanto da 
Administrición como do sector para poder saír 
desta crise, agradecendo a implicación de APE 
Galicia nesta labor. 
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 COMPROMISO ENTRE O CONSELLEIRO 

DE ECONOMÍA, EMPRESA E 

INNOVACIÓN E APE GALICIA DE SEGUIR 

TRABALLANDO XUNTOS EN FAVOR DAS 

PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS 

 

 
 

O O vicepresidente segundo e conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación, Francisco 
Conde López, recibiu onte en Santiago de 
Compostela ao presidente e a secretaria técnica 
executiva de APE Galicia, José Ramón Caldas e 
Sonia Acuña. 

Neste encontro, fíxose balance deste ano tan 
complicado que estamos a piques de rematar, 
onde a pandemia xurdida polo Covid-19 
provocou unha crise mundial da que, 
económicamente, as máis afectadas están 
sendo as persoas traballadoras autónomas, 
motor fundamental para o emprego e a riqueza 
da nosa rexión. 

Conscientes da importancia do sector na 
estabilidade e recuperación económica da 
Comunidade Autónoma, tanto o vicepresidente 
como os representantes da asociación de 
autónomos e pequenas empresas coincidiron 
na necesidade de seguir traballando xuntos, 
como ata o momento, para saber cales son as 

exigencias reais do sector e que as axudas da 
Administración sexan eficaces e cheguen a 
maior número de persoas afectadas. 

Tanto Francisco Conde como José Ramón Caldas 
e Sonia Acuña, estiveron dacordo en que é 
fundamental que ese compromiso se manteña 
no próximo ano, no que os autónomos e as 
pequenas empresas terán que afrontar os retos 
que xurdan coa evolución epidemiolóxica. 

A necesidade de conservar o emprego, como 
sustento das familia e a activación do consumo, 
así como adaptarse á nova realidade do 
mercado, na que as novas tecnoloxías e a 
dixitalización dos negocios teñen moito que 
aportar, son uns dos maiores retos aos que se 
enfrenta o sector neste 2021. 

Neste sentido, o presidente maila secretaria 
técnica executiva de APE Galicia quixeron 
presentar ao conselleiro os novos proxectos que 
a asociación ten previsto levar a cabo nos 
próximos meses do ano, que ten moito que ver 
con estos novos retos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

 

 CURSO BÁSICO DE INGLÉS PARA A 

HOSTALERÍA E O TURISMO NA 

RIBEIRA SACRA 

 

 

Do 2 decembro 2020 ao 4 xaneiro 2021 na 

Ribeira Sacra 

Colabora: Asociación de Comerciantes y 

Empresarios Consellería de Emprego e 

Igualdade da Xunta de Galicia. 

O obxecto deste curso é o de mellorar a 

situación laboral dos participantes, ampliando o 

seu coñecemento do idioma inglés dirixido a 

hostalería, o que supoñe un beneficio para 

economía da zona da Ribeira Sacra. 

Preparar ao alumno para establecer con fluidez 

unha relación comercial co cliente, utilizar 

fórmulas de cortesía habituais na atención ao 

cliente ou xestión de reclamacións e queixas, 

tanto a nivel escrito como oral.  

O nivel básico permite capacitar ao alumnado 

para usar o idioma de maneira suficiente, 

receptiva e productivamente, tanto na forma 

falada como escrita. 

 

 TALLERES DE PAQUETERÍA CREATIVA 

NO CONCELLO DE PONTEVEDRA 

 

Do 10 de decembro ao 23 de decembro de 

2020. 

Pontevedra 

Colabora: Concellería de Promoción 

Económica do Concello de Pontevedra 

Debido á situación de crise que sofre hoxe o 
mercado, o alto grao de esixencia dos nosos 
clientes e a importancia que ten sobre os 
mesmos a imaxe, os comercios deben innovarse 
desde a creatividade e innovación. O curso de 
“PAQUETERÍA CREATIVA” dotará ao comercio 
de Pontevedra dun valor engadido e servirá 
como reclamo de vendas. 

Neste taller imos ver a importancia da 
presentación do produto. Aprender a coidar a 
túa imaxe comercial a través da personalización 
de paquetes para envío en liña. Envoltorio e 
paquetería. 
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 SUBIDA DA CUOTA DE 

AUTÓNOMOS EN PLENA CRISE DO SECTOR 

POLO CORONAVIRUS 

O Goberno aplicou, finalmente no mes de 
decembro, a subida no pago mensual dos 
autónomos, a pesar das peticións de 
aprazamento do acordo pechado en 2018, 
cando a economía crecía ao 3% e hoxe apunta a 
un esborralle do 12%, debido á crise xurdida 
polo Covid-19. 

Este incremento supón entre 6 e 24 euros máis 
con respecto á cota de setembro, xa que a cota 
mínima mensual subirá de 283 a 289 euros e a 
máxima de 1.208,90 a 1.245,40. En concreto, os 
tipos de cotización por cesamento de actividade 
subirán do 0,7% do 2019 ao 0,8% no 2020 e o 
0,9% no 2021. Sobre os de continxencias 
profesionais, pasa do 0,9% do 2019 ao 1,1% do 
2020 e o 1,3% do 2021. 

A subida chega nunha situación difícil para o 
colectivo xa que prevese unha perda conxunta 
deste ano maior a 60.000 millóns de euros, 
sobre todo no sector dos eventos, lecer (lecer 
infantil, nocturno, cultura e espectáculos) e no 
comercio. 

Tamén cabe destacar que un de cada dez 
autónomos considera que vai ter que pechar o 
seu negocio, o que afecta a uns 300.000. 

 

 FEIJÓO ANUNCIA O INICIO DA 

DESESCALADA DAS RESTRICIÓNS COA 

APERTURA PARCIAL DA HOSTALERÍA  

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijoo, xunto o conselleiro de Sanidade, Julio 
García Comesaña, explicou á cidadanía galega 
as medidas adoptadas para comezar, a partir do 
próximo venres 4 de decembro, coa descalada 
das medidas restritivas que se aplicaban dende 
hai un mes en Galicia. 

Trala reunión co comité clínico de expertos que 
asesora ao Goberno galego e analizar os 
resultados “maioritariamente” positivos que se 
acadaron polas “medidas moi restritivas” que se 
adoptaron, Núñez Feijoo anunciou que 
“iniciarase un proceso desescalada” en catro 
niveis de intesidade segundo os diferentes 
indicadores de incidencia do covid en cada unha 
das zonas. 

Estos son os puntos máis relevantes: 

 

 

 AXUDAS DO IGAPE PARA AS TERRAZAS 

DA HOSTALERÍA E PARA O SERVIZO DE 

CONSUMO A DOMICILIO 

A partir do venres 4 de decembro ata o 28 de 
febrero de 2021, pódense solicitar as axudas 
para a instalación, reforma e adaptación das 
terrazas de hostalaría e restauración e 
adquisición de elementos de envasado e 
empaquetado para o servicio de consumo no 
domicilio convocadas polo Instituto Galego de 
Promoción Económica (IGAPE). 

A contía desta subvención coa que a Xunta de 
Galicia quere apoiar a pemes do sector da 
hostalaría e a restauración, será do 80% dos 
conceptos subvencionables, cun investimento 
mínimo por solicitude de 1.500 euros. Según as 
actuacións previstas, o investimento máximo 
pode ser de 14.000 euros, 7.000 euros e 4.000 
euros. 

Para que as persoas beneficiarias poidan levar a 
cabo as actuacións que teñan previstas e que 
teñen que estar dentro da relación de proxectos 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 

 

 



 

9 
 

subvencionables, realizaranse pagos 
anticipados de ata un 50% da axuda concedida 
como financiamento. 

O Igape pon a disposición das persoas 
interesadas en obter máis información, o 
teléfono 900 81 51 51, o correo 
electrónico informa@igape.es ou na súa páxina 
web www.igape.es. 

 

 DECRETO COAS MEDIDAS PARA FACER 

FRONTE A EVOLUCIÓN DO COVID EN 

GALICIA 

Resumo da ORDE do 3 de decembro de 2020 

pola que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia dá evolución dá 

situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 

na Comunidade Autónoma de Galicia e do 

DECRETO 202/2020, do 3 de decembro, do 

presidente dá Xunta de Galicia, polo que se 

adoptan medidas non territorio dá Comunidade 

Autónoma de Galicia para facer fronte á crise 

sanitaria, na condición de autoridade 

competente delegada non marco do disposto 

polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, 

polo que se declara ou estado de alarma para 

conter a propagación de infeccións causadas 

polo SARS- CoV-2. 

Limitación da libertade de circulación das 

persoas en horario nocturno 

Entre as 23:00 e as 6:00 horas, as persoas 

únicamente poderán circular polas vías ou 

espazos de uso público para a realización de, 

entre outras, as seguintes actividades: 

- Adquisición de medicamentos, productos 

sanitarios e outros bens de primeira 

necesidade. 

- Asistencia a centros, servizos e 

establecementos sanitarios. 

- Asistencia a centros de atención veterinaria 

por motivo de urxencia. 

- Cumprimento de obrigas laborais, 

profesionais, empresarais, 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 

personas especialmente vulnerables. 

- Por causa de forza maior ou situación de 

necesidade. 

- Calquera outra actividade de anaáloga 

natureza, debidamente acreditada. 

- Reposición en gasolineiras ou estacións de 

servizo, cando resulte necesario para a 

realización das actividades previstas nos puntos 

anteriores. 

Restriccións ás agrupacións de persoas 

Limítanse os grupos para o desenvovemento de 

calquera actividade ou evento de carácter 

familiar ou social na vía pública, espazos de uso 

público ou espazos privados, a un máximo de 

seis persoas, excepto no caso de persoas 

conviventes. 

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. 

Tampouco será aplicable naqueles ámbitos 

territoriais concretos con medidas máis estritas. 

Uso obrigatorio da máscara 

A partir dos seis anos, será obrigatorio o uso da 

máscara en todo momento na vía pública e nos 

espazos comúns tanto ao aire libre como 

pechados, aínda que se poida garantir a 

distancia de seguirdade interpersoal de 1,5 

metros. Excepcións: 

- Exclusivamente durante o consumo de tabaco 

ou calquera dispositivo de inhalación de tabaco 

ou similares, sempre tendo en conta o 

mantemento, en todo momento, da distancia 

de dous metros con outras persoas. 

http://www.igape.es/
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- Durante a actividade física e deportiva en 

instalacións cubertas, para a realización de 

deportes que requiran a utilización de pistas 

específicas, tales como tenis, pádel, squash ou 

pistas polideportivas, exclusivamente durante a 

realización das ditas actividades específicas. 

Servizo colectivo de transporte de viaxeiros 

Recomendase evitar consumir bebidas e 

alimentos, conversar ou manter calquer 

contacto directo con outras persoas ocupantes 

do vehículo. 

A ocupación nos vehículos que dispoñan de 

asentos, que deberán estar numerados, podera 

ser da totalidade e será obrigatoria a expedición 

de billete coa identificación do servizo concreto 

e do vehículo que o preste. 

Nos vehículos que teñan autorizadas prazas de 

pé, a ocupación máxima será dunha sexta parte 

das prazas de pé. 

Cando a duración da viaxe sexa inferior de dúas 

horas, non está permitido consumir alimentos 

no interior do vehículo. 

Vida social e comunitaria 

- Nos parques infantís, parque biosaudables, 

zonas deportivas ou espazos de uso público ao 

aire libre similares con limitación de aforo, o 

máximo estimado é de unha persoa por cada 

catro metros cadrados. 

- Nas celebracións con motivo de 

ceremonias relixosas ou civis, o aforo será dun 

máximo de 50 persoas en espazos pechados e 

100 ao aire libre. 

- Nos lugares de culto, permítese un 50% da súa 

capacidade máxima permitida. 

- Nos velorios, poden estar 10 persoas en 

espazos pechados e 25 en espazos abertos, 

sexan ou non conviventes. 

- En enterramentos ou despedida para a 

cremación, poderán reunirse 25 persoas entre 

familiares e achegados, sexan ou non 

conviventes. 

- Nas bibliotecas, arquivos e museos, o aforo é 

dun 50% da súa capacidade máxima permitida. 

- Nas actividades culturais de grupo, poden 

participar un máximo de 6 persoas sexan ou non 

conviventes, excluído monitor ou guía. 

- Noutros locais ou establecementos 

comerciais, permítese o 50% da súa capacidade 

autorizada ou establecida, cun límite de 100 

persoas para lugares pechados e 200 ao aire 

libre. 

Establecementos de hostalaría e restauración 

Catro niveis de medidas según a incidencia de 

contaxios nas distintas zonas do territorio 

galego. 

Os clientes poden quitar a máscara 

exclusivamente no momento do consumo e 

ocupar unha mesa cun máximo de 4 – 6 persoas 

dependendo do nivel, respectando a distancia 

mínima de seguridade interpersoal entre elas. 

Establecementos de aloxamento turístico 

50% da capacidade das zonas común dos hoteis 

e aloxamentos turísticos. As actividades de 

animación ou clases grupales serán dun máximo 

de 6 persoas, sexan o non conviventes, 

excluídos os monitores. Polas especiais 

características do aloxamento turístico de 

albergue, permitirase unha capacidade máxima 

de 50%. 

Comercio, centros comerciais e mercados ao 

aire libre 

Nos locais e establecementos retallistas e de 

actividade de servizos profesionais, o límite do 

aforo é do 50% da capacidade. 

En canto os centros e parques comerciais, se os 

locais  ou establecementos están distribuídos 

en varios andares, o límite do aforo é do 50% de 

capacidade en cada un deles. Non se permitirá 

a permanencia de clientes nas zonas común, 

que teñen unha capacidade de ocupación 

limitada ao 33%, excepto para o tránsito, salvo 

as actividades de hostalaría e restauración. 

Ademáis, quedan pechadas a utilización de 

zonas recreativas, zonas infantís, ludotecas e 

áreas de descanso. 

Nos mercados ao aire libre, permitirase o 50% 

dos postos habituais ou autorizados. 
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Actividades deportivas non federadas 

Nas instalación deportivas ao aire libre, tanto 

individual como colectiva, sen contacto físico, o 

máximo autorizado é de 6 persoas de forma 

simultánea, sen contar o monitor. 

Nas instalación deportivas cubertas, os grupos 

serán de ata 6 persoas sexan ou non 

conviventes, sen contar co monitor, e sen 

superar o 50% da capacidade máxima 

permitida. 

Celebración de eventos deportivos, 

adestramentos e de competicións deportiva 

con público 

A celebración de eventos deportivos, 

competicións deportivas con público, 

actividades en cines, teatros, auditorios, 

congresos e outros eventos, circos de toldo e 

espazos similares, así como en recintos ao aire 

libre e noutros locais e establecementos 

destinados a espectáculos públicos e 

actividades recreativas, poderán desenvolverse 

con público sempre que ese permaneza sentado 

e que a capacidade se calcule, dentro da 

capacidade permitida, de forma que se garde 

sempre a distancia mínima de seguridade de 1,5 

metros nas catro dirección entre os asistentes, 

salvo que se trate de persoas conviventes, cun 

límite máximo de 500 persoas para lugares 

pechados e de 1.000 persoas, se se trata de 

actividades ao aire libre. 

Centros cívicos e sociais 

O límite de capacidade total é de 50% do aforo 

e, nas actividades socioculturales grupais, o 

máximo será de 6 persoas, sexan ou non 

conviventes, e incluído o monitor ou guía. 

Actividades de tempo libre dirixidas á 

poboación infantil e xuvenil 

Poderanse realizar actividades de tempo libre 

destinadas á poboación infantil e xuvenil, cando 

estas se leven a cabo ao aire libre, sempre que 

se limite o número de participantes ao 50% da 

súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 

100 participantes, excluidos os monitores. 

Cando estas actividades se realicen en espazos 

pechados, non se deberá superar o 50% da 

capacidade máxima do recinto, cun máximo de 

50 participantes, excluidos os monitores. As 

actividades deberán realizarse en grupos de ata 

6 persoas participantes, sexan ou non 

conviventes, e excluídos os monitores 

correspondentes, que deberán traballar sen 

contacto entre os demáis grupos. 

Academias, autoescolas e centros privados de 

ensino non regrado e contros de formación e 

actividade formativa xestionada ou financiada 

pola Administración Autonómica 

Poderase impartir dun modo presencial nos 

centros, sempre que non se supera unha 

capacidade do cincuenta por cento respecto do 

máximo permitido. 

Praias e piscinas 

Pódese quitar a máscara durante o baño e 

mentras se permaneza nun espazo 

determinado, sen desprazarse e mantendo a 

distancia de seguridade coas persoas non 

conviventes. 

Nas piscinas ao aire libre ou cubertas, permítese 

ata o 50% da capacidade da instalación cunha 

limitación de 100 persoas, e grupos de 6 persoas 

máximo, agas no caso de conviventes. 

Nas praias, calcularase o aforo máximo 

considerando catro metros cadrados de 

superficie útil por persoa e se manteña a 

distanci mínima de seguridade, tanto na área 

como no auga. 

Festas, verbenas, outros eventos populares e 

atraccións de feiras 

Peche da súa actividade. 

Mantemento de hortas, vides e coidado de 

animais 

Permítise os desprazamentos entre concellos a 

aquelas persoas que teñan cultivos, vides, ou 

precisen atender animais, repectando en todo 

caso a distancia de seguridade e os protocolos 

de prenvención establecidos. 
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 MEDIDAS PARA MINIMIZAR O 

RISCO DE TRANSMISIÓN DO COVID-19 POR 

AEROSOIS 

Os aerosois son as pingas respiratorias que 

emitimos cando respiramos, falamos, tusimos, 

esbirramos, etc. As persoas infectadas coa 

COVID-19 poden emitir aerosois que conteñan 

o virus, que quedan suspendidos no aire por un 

tempo elevado. 

Estas pingas poden ser inhaladas a distancias 

superiores a 2 metros da persoa infectada e 

incluso en ausencia da persoa que as emitiu. En 

xeral, o risco de transmisión aumenta na 

distancia curta, en contornas pechadas e 

concorridas, especialmente mal ventiladas, e 

cando se realizan actividades que aumentan a 

xeración de aerosois como facer exercicio físico, 

falar alto, gritar ou cantar.  

Minimizar a transmisión da COVID-19 a partir de 

aerosois non implica a necesidade de adoptar 

medidas de prevención complexas moi 

diferentes ás xa recomendadas, pero si 

reforzalas e incorporar algunhas novas para 

evitar o contaxio, en especial nos espazos 

interiores.  

Medidas máis importantes: 

Uso obrigatorio da máscara hixénica e cirúrxica 

debidamente homologada, sempre nos espazos 

pechados/ambientes interiores aínda que se 

poida manter a distancia de seguridade de 1,5 

metros, aínda que non será obrigado o seu uso 

nos traballos ou tarefas que se desenvolvan en 

solitario.  

Tamén é fundamental o seu uso correcto, o que 

inclúe non exceder o tempo de uso e facer un 

axuste adecuado cinguida estreitamente sobre 

a boca, nariz e barbela.  

Manter a distancia de seguridade interpersoal, 

xa que o risco de transmisión redúcese 

considerablemente a maior distancia, se o local 

está ben ventilado. A redución de aforos 

favorece o mantemento da distancia 

interpersoal.  

Reducir a emisión de aerosois, baixando o ton 

de voz e os niveis de ruído ambiental. 

Realizar ao aire libre o maior número de 

actividades posibles. 

 Evitar no posible os ambientes interiores 

concorridos e mal ventilados.  

Reducir o tempo de permanencia en ambientes 

interiores.  

Garantir a ventilación natural ou mecánica de 

espazos interiores. É preferible a ventilación 

natural cruzada para asegurar a renovación do 

aire interior con aire exterior. Abriranse as 

ventás polo menos durante 15 minutos antes de 

entrar no local, aínda que haxa ventilación 

mecánica.   

No caso dun sistema de ventilación 

centralizada, hai que evitar a recirculación de 

aire e os filtros deben utilizar aqueles coa 

eficacia máis alta posible. De todos modos, 

sempre hai que ter en conta o espazo, el sistema 

de ventilación e que é moi importante intentar 

a ventilación exterior.  

As medidas expostas teñen especial incidencia 

na prevención da transmisión mediante 

aerosois, pero ningunha delas individualmente 

é 100% eficaz para evitar o contaxio.  

Outras medidas máis xenéricas:  

• As persoas que experimenten algúns dos 

síntomas máis comúns compatibles coa COVID-

19 deberán permanecer no seu domicilio, 

comunicalo á empresa e ao seu servizo sanitario 

coa maior brevidade.  

• O persoal traballador que estiveron en 

contacto estreito cunha persoa enferma 

tampouco deben ir traballar, mesmo en 

ausencia de síntomas e seguirán as instrucións 

dos profesionais sanitarios.  

• Establecer as medidas necesarias para 

garantir a distancia de seguridade e as medidas 

organizativas principalmente para evitar a 

confluencia de persoas e manter a distancia de 

seguridade. 
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 RESOLTA A CONCESIÓN DE AXUDAS 

“GALICIA EXPORTA DIXITAL” 

Xa está resolta a concesión das axudas "Galicia 

Exporta Dixital", co que o Instituto Galego de 

Promoción Económica (IGAPE) pretende apoiar 

as empresas galegas no desenvolvemento e a 

implementación dun plan de 

Internacionalización dixital para facilitar a súa 

presenza en mercados, o aceso a clientes, a 

redución dos custos de transacción e 

publicidade e permita abrir canles comerciais 

novos, para a potenciación de actividades 

económicas internacionais e o incremento das 

exportacións. 

Pódese consultar a resolución definitiva na 

seguinte ligazón:  

(http://www.igape.es/.../oficina.../resolucions-

definitivas), e descargar a súa resolución 

individual, utilizando o seu NIF e o código IDE do 

expediente. 

 

 O MINISTERIO DE FACENDA PRORROGA 

OS LÍMITES DE TRIBUTACIÓN POR 

MÓDULOS 

O O Ministerio de Facenda quixo adiantarse á 

aprobación dos Orzamentos Xerais do Estado, 

anunciando no Boletín Oficial do Estado de 

onte, a prórroga dos límites de tributación polo 

sistema de módulos, polo menos durante o ano 

2021. 

Esta medida supón todo un respiro para as 
650.000 persoas traballadoras autónomas que 
tributan co sistema de módulos en España xa 
que, de non establecerse esta nova prórroga, 
reduciríase á metade a súa facturación, porque 
pasarían á tributación por estimación directa.  
 
Desta forma, o Goberno central quere axudar 
aun dos colectivos máis afectados pola crise, 
segundo xa explicou no seu día a portavoz de 
Goberno e ministra de Facenda, María Jesús 
Montero, tras o Consello de Ministros onde se 
aprobou o anteproxecto de Lei dos Orzamentos 
Xerais do Estado. 
 

No documento da orde tamén se recolle que se 
manterá a redución do 5 % sobre o rendemento 
neto de módulos. 
 

 OS AUTÓNOMOS QUE DESPIDAN A 

UN EMPREGADO EN ERTE TERÁN QUE 

DEVOLVER AS COTIZACIÓNS EXONERADAS 

DE TODOS OS SEUS TRABALLADORES  

Tal e como aclarou a Dirección Xeral de Traballo, 

o Ministerio de Traballo optou pola 

interpretación máis dura da norma, resolvendo 

que os autónomos con persoas a cargo que 

despidan a un dos seus traballadores 

incumprindo o compromiso de mantemento do 

emprego de seis meses terán que devolver as 

cotizacións á Seguridade Social que lles foron 

exoneradas por todos e cada un dos 

traballadores incluídos no Expediente de 

Regulación Temporal de Emprego. 

Este criterio só afecta as ERTES realizados por 

causa de forza maior, que teñen a obrigación de 

manter o emprego durante seis meses de todos 

os seus empregados durante seis meses cando 

se renove a actividade. 

 

 A CUOTA DE AUTÓNOMOS VOLVERÁ A 

SUBIR EN XANEIRO DE 2021 

Como a Seguridade Social ten previsto dende 

2018 co incremento gradual de cuota para as 

persoas autónomas establecido no Real Decreto 

Ley 28/2018, o vindeiro mes de xaneiro de 2021 

volverán a ter que pagar máis pola súa cuota. 

Esta subida, que será dun 0,3%, sumáse á que 

lle correspondía este ano que non se aplicou ata 

este mes de decembro debido ao estado de 

alarma producido pola crise do Covid, polo que 

a cuota pasará a ter un tipo de cotización del 

30.6%, o que supón 3 euros máis para os que 

coticen a cuota mínima. 

Con estas decisión, o sector considera que o 

Goberno central non está sendo sensible coa 

dura situación que está a atravesar debido as 

restriccións sanitarias impostas para frear a 

transmisión do coronavirus, polo que piden 

unha nova moratoria da subida da cuota, aínda 

https://www.facebook.com/xunta.igape/?__cft__%5b0%5d=AZXOXNiOYbiH256TmnS93JD2gCHqi2iyNNg50Oso-oWZUg_YnE1jqania3jSlSSIChqpAAX8NZwvAwDIoDU9vinTbOCDfg0-IVisrdUhIcYY2EjprV5nemaiBWd_vi5u9DVGCM_BYmLnI2mtR2Lr__J-7-SGIhlLcLRiwSEGeVtwY7VnFf0Ap0pcSYvj3IuMRi8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/xunta.igape/?__cft__%5b0%5d=AZXOXNiOYbiH256TmnS93JD2gCHqi2iyNNg50Oso-oWZUg_YnE1jqania3jSlSSIChqpAAX8NZwvAwDIoDU9vinTbOCDfg0-IVisrdUhIcYY2EjprV5nemaiBWd_vi5u9DVGCM_BYmLnI2mtR2Lr__J-7-SGIhlLcLRiwSEGeVtwY7VnFf0Ap0pcSYvj3IuMRi8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/xunta.igape/?__cft__%5b0%5d=AZXOXNiOYbiH256TmnS93JD2gCHqi2iyNNg50Oso-oWZUg_YnE1jqania3jSlSSIChqpAAX8NZwvAwDIoDU9vinTbOCDfg0-IVisrdUhIcYY2EjprV5nemaiBWd_vi5u9DVGCM_BYmLnI2mtR2Lr__J-7-SGIhlLcLRiwSEGeVtwY7VnFf0Ap0pcSYvj3IuMRi8&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/xunta.igape/?__cft__%5b0%5d=AZXOXNiOYbiH256TmnS93JD2gCHqi2iyNNg50Oso-oWZUg_YnE1jqania3jSlSSIChqpAAX8NZwvAwDIoDU9vinTbOCDfg0-IVisrdUhIcYY2EjprV5nemaiBWd_vi5u9DVGCM_BYmLnI2mtR2Lr__J-7-SGIhlLcLRiwSEGeVtwY7VnFf0Ap0pcSYvj3IuMRi8&__tn__=kK-R
http://www.igape.es/gl/oficina-virtual/resolucions-definitivas?fbclid=IwAR3-QMiBfeVwMDwH5-fvyUmadliN4JUYsXfC84PCDVT-yrZPf-yfhlAN2mE
http://www.igape.es/gl/oficina-virtual/resolucions-definitivas?fbclid=IwAR3-QMiBfeVwMDwH5-fvyUmadliN4JUYsXfC84PCDVT-yrZPf-yfhlAN2mE
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que as intención da Seguridade Social ata o 

momento e seguir adiante. 

O colectivo de autónomos tamén quere que se 

teña en conta que o incremento acordou no ano 

2018, cando a economía crecía un 3% pero, na 

actualidade, está caendo un 12%, polo que 

a  situación deberíase revisar o pacto. 

Os únicos que non terán que asumir a subida 

serán os autónomos beneficiarios da tarifa 

plana, xa que a cotización nestes casos é unha 

cuantía fixa de 60 euros durante os primeiros 

meses de alta dende xaneiro de 2019, cando xa 

se incrementou a cuota. 

 

 OS AUTÓNOMOS PODERÁN GOZAR DE 

16 SEMANAS DE PERMISO POR 

PATERNIDADE A PARTIR DE XANEIRO 

Co obxecto de mellorar a conciliación entre pais 

e nais e de tratar de reducir a discriminación 

laboral asociada á maternidade, o Real Decreto 

de Ley de Igualdade Laboral 6/2019 estableceu 

a equiparación progreseiva dos permisos de 

maternidade e paternidade, que será por fin 

efectiva a partir do 1 de xaneiro de 2021. 

De este xeito, a partir do vindeiro mes de 

xaneiro, os pais autónomos poderán gozar de 

16 semanas de prestación, que será do 100% da 

base reguladora basada nos seis meses 

anteriores a producirse a baixa. 

Aínda que a nai biolóxica pode anticipar o 

permiso de maternidade ata 4 semanas antes 

da fecha previsible do parto, o pai terá que 

acollerse ao permiso de paternidade 

obrigatoriamente nas 6 semanas posteriores ao 

parte de forma ininterrumpida e a xornada 

completa, podendo gozar as 10 restantes en 

periodos semanas, de forma acumulada ou 

interrumpida, dentro dos 12 meses seguintes ao 

parto. 

En caso de adopción, o periodo de tempo 

contará dende a resolución xudicial ou decisión 

administrativa do mesmo. 

 IGAPE RESPONDE 

O programa de acción inmediata para apoiar, 

asesorar e formar a autónomos, comercios e 

pequenas empresas, co que o IGAPE quere dar 

resposta ao novo escenario creado pola 

emerxencia sanitaria xurdida polo Covid-19. 

Tres liñas de actuación: 

- Consulta rápida 

- Asesoramento en liña 

- Novo Re-Acciona 

Contacto: 

http://responde.igape.es 

igaperesponde@igape.es 

900 815 151 

 

 SANIDADE REBAIXA AS RESTRICIÓNS 

POLA MELLORA DA SITUACIÓN 

EPIDEMIOLÓXICA EN GALICIA 

O conselleiro de Sanidade, Julio García 

Comesaña, compareceu O 11 de decembro, 

trala reunión do subcomité clínico, para falar da 

melloría na situación epidemiolóxica en Galicia 

xurdida polo Covid-19 a día de hoxe e anunciar 

que zonas e que medidas se poden relaxar 

grazas a baixada de casos activos e a 

estabilización da presión asistencial. 

A partir da medianoite, a situación na 
comunidade galega queda da seguinte maneira: 
 

 Nivel máximo  
- Concellos afectados: 

Concellos de máis de 10.000 habitantes cunha 
incidencia de entre 150 e 250 casos nos 
derradeiros catorce días. En peche individual: 
Vilalba, As Pontes, Boiro, Cambados, Moaña, 
Redondela, Tui e Ponteareas. Peche conxunto: 
O Grove e Sanxenxo. 
 

- Hostalería: 
Só servicio de terraza ata o 50% de aforo, ata as 
17.00 horas cun grupo máximo de 4 persoas, 
conviventes ou non. 
 

http://responde.igape.es/
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- Reunión sociais:  
Límite de cuatro personas no conviventes en 
todos os ámbitos.  
 

- Cierre perimetral:  
Non se pode sair de ningún dos concellos. 
 

 Nivel medio alto  
- Concellos afectados: 

Concellos de máis de 10.000 habitantes cunha 
incidencia entre 150 y 250 casos nos 
derradeiros catorce días e concellos de menos 
de 10.000 cunha incidencia por encima de 250. 
A Rúa y Sarreaus; Pontevedra, Poio y Marín en 
peche conxunto; a almendra de Ferrol e Narón 
e a de Vigo (Vigo, Mos, Nigrán , Gondomar e O 
Porriño, que sube de nivel); Vilagarcía en peche 
individual; Cangas; a almendra de Coristanco e 
Ponteceso; a almendra Meis, Meaño, 
Ribadumia; a almendra de Cee, Dumbría, 
Muxía; peche conxunto de A Guarda, Tomiño e 
O Rosal. Peche conxunto de Zas, Vimianzo e 
Camariñas. Peche individual de Vilaboa.  
 

- Hostalería: 
Apertura cun 30% de aforo interior e un 50% de 
aforo exterior, ata as 17.00 horas cun grupo 
máximo de 4 persoas, conviventes o non. 
 

- Reunións sociais: 
Límite de cuatro persoas non conviventes en 
todos os ámbitos. 
 

- Peche perimetral: 
No se pode sair de ningún dos concellos. 
 

 Nivel medio  
- Concellos afectados:  

Concellos de máis de 10.000 habitantes cunha 
incidencia de 100 a 150 casos. Nos concellos de 
menos de 10.000 habitantes, a incidencia entre 
150 e 250. De forma conxunta, A Coruña, 
Arteixo, Cambre y Culleredo. De forma 
individual: Laxe, Soutomaior, Ponte Caldelas, 
Barro, Cerdedo-Cotobade e Lugo. 
 

- Hostelería:  
Aberta co 40 % do aforo interior, o 50 % no 
exterior e ata as 23.00 h. Mesas de ata seis 
persoas. 
 
 
 

- Reunións sociais: 
Agrupación máxima de 6 personas conviventes 
o non.  
 

- Peche perimetral: 
Non se pode sair destos concellos. 
 

 Nivel baixo  
- Concellos afectados: 

Incidencia por debaixo de 100 casos en 
concellos de máis de 10.000 habitantes ou de 
150 nos de menos de 10.000 habitantes. Entran 
os concellos de Silleda, Ribadavia, A Laracha, 
Cabana de Bergantiños, Malpica, Vilanova de 
Arousa y Xinzo de Limia e continúan as cidades 
de Santiago y Ourense e todos os restantes 
concellos que estaban nesta situación.  
 

- Hostelería: 
Ao 50% de aforo no interior e o 75 % no exterior 
ata as 23.00 horas. Agrupacións de mesas de ata 
seis persoas. 
 

- Reuniones sociais: 
Máximo de 6 persoas conviventes ou non en 
todos os ámbitos.  
 

- Peche perimetral: 
Permítese a entrada e a salida destos concellos. 
Mantense o toque de queda entre as 23:00 
horas e as 6:00 horas en toda Galicia. 
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 WEBINARIO “MEDIDAS ECONÓMICAS 

PARA AUTÓNOMOS E PEMES 

Celebrado o mércores 16 de decembro, dirixido 

ás persoas traballadoras autónomas, peme ou 

que pertence ao sector da hostalería e viron 

perxudicados o seu negocio pola Covid-19, 

fíxose un repaso das medidas económicas que a 

Xunta de Galicia puxo en marcha para axudar ao 

sector. 

Participaron a Directora xeral de Emprego, 

Covadonga Toca e o Director do IGAPE, 

Fernando Guldrís. 

 

 

 

 PUBLICADOS OS FESTIVOS LABORAIS 

LOCAIS EN GALICIA PARA O ANO 2021 

Ce As xefaturas territoriais da Consellería de 

Economía, Emprego e Industria elaboraron o 

calendario laboral provincial para o próximo 

ano, no que se determinan as festas laborais de 

carácter local correspondentes aos concellos de 

cada provincia. 

Podes consultar a relación de festivos na 

seguinte ligazón: 

apegalicia.es/noticias/399-publicados-os-

festivos-laborais-locais-para-o-ano-

2021?fbclid=IwAR1dXh-

BJ5WVfxz5phHqEC5ASx-

1LpAxGPEfJIx72hpOLLCp4vCWcgsj-

CQ#.X_LiodhKhdh 

 

 

 A XUNTA EMPEZA A PAGAR AS AXUDAS 

DO PROGRAMA I DE APOIO A 

MICROEMPRESAS 

Ce Os primeiros beneficiarios das axudas da 

Xunta de Galicia do Programa I de apoio a 

microempresas para o mantenemento do 

emprego e da actividade económica (TR400B) 

xa empezan a recibir o primeiro pago da 

económico previsto. 

Así, as persoas traballadoras autónomas con 

persoal contratado por conta allea ao seu cargo, 

as microempresas e as pemes que desenvolven 

a súa actividade económica nos sectores 

especialmente paralizados pola Covid-19, que 

foron os primeiros en solicitar este apoio 

económico, cumprindo con todos os requisitos, 

recibirán a partir de hoxe os 2.000 euros dos 

4.000 previstos, que se poderá incrementar en 

1.000 euros máis para as actividades 

económicas especialmente paralizadas, o que 

supón 2.500 euros no primeiro pago. 

O segundo pago realizarase no 2021, unha vez 

comprobados os requisitos, e se manteña o 

compromiso de manter a actividade económica 

e o emprego durante 6 meses dende a 

publicación da orde. 

O 28 de decembro remata o prazo de solicitude 

para esta axuda, que conta cun orzamento de 

37 millóns de euros, 2 dos cales están 

reservados para os sectores especialmente 

paralizados. 
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 A REDE EMEGA DA VOZ ÁS MULLERES 

EMPRENDEDORAS E INCREMENTA AS 

SÚAS OPORTUNIDADES LABORAIS 

 

A Xunta de Galicia reforza nos orzamentos de 
2021 as axudas do programa Emega destinado 
a impulsar o emprendemento feminino, tal e 
como avanzou onte a conselleira de Emprego e 
Igualdade, María Jesús Lorenzana, na 
inauguración en Santiago de Compostela do III 
Encontro das emprendedoras desta iniciativa. 

O obxectivo deste acto é o de formar a rede 
Emega para inspirar a outras mulleres no 
camino do emprendemento, dando voz e 
visibilidade ás emprendedoras, coñecer a 
actividade empresarial liderada en feminino e 
ofrecer a oportunidade de crear unha rede 
profesional que fortaleza ás empresas. 

María Jesús Lorenzana quixo poñer en valor a 
posta en marcha desta rede, destacando que as 
Contas de Emprego e Igualdade destinarán en 
2021 máis de 3,6 millóns de euros aos apoios do 
Emega, o que supón máis do dobre que en 2020 
(+108%) co reto de seguir aproveitando a 
potencialidade das mulleres galegas e, así, 
continuar creando novas oportunidades de 
negocio, entre outros, no terreo da innovación, 
das tecnoloxías da información e da 
comunicación (TIC) e no medio rural. “O 
progreso das mulleres é o progreso de todos”, 
sinalou a conselleira e reiterou que para o 
Goberno galego é unha prioridade seguir 
avanzando na igualdade de oportunidades. 

O programa Emega inclúe catro liñas de 
actuación para apoiar a aquelas mulleres 
emprendedoras que desexen materializar as 
súas ideas empresariais, contribuíndo tamén á 
creación de novos postos de traballo femininos. 
Estas liñas son Emprende destinada á posta en 
marcha de novas empresas; Innova para a 
promoción de melloras en empresas lideradas 

por mulleres; Activa que busca a reactivación e 
consolidación de proxectos empresariais; 
e ITEF que se centra na posta en marcha de 
iniciativas empresariais de base tecnolóxica. 

Tamén ofrece dúas modalidades de axudas 
complementarias: Concilia, de apoio á 
conciliación da vida laboral, persoal e familiar; 
e Dual para impulsar a participación das 
promotoras no programa de titorización co 
obxectivo de facilitar a implantación e 
consolidación dos proxectos empresariais. Este 
último servizo de titorización e asesoramento 
fíxose extensivo ao 100% das mulleres que 
recibiron as axudas do Emega na edición do 
2019. 

Entre 2009 e 2020, o Goberno galego investiu 
máis de 11,2 millóns de euros a estas axudas co 
que contribui co financiamento de máis de 900 
proxectos empresarais femininos e a creación 
de 1.600 postos de traballos. Tamén foi 
incorporando melloras como as do 2020 para 
adaptar as axudas á situación creada pola covid-
19 e, así, minimizar os efectos da crise sanitaria, 
contando este ano con maior orzamento da súa 
historia, o que permitiu apoiar 197 iniciativas 
empresariais de mulleres e a creación ou 
mantemento de 324 postos de traballo 
femininos. 

 

 A XUNTA DESTINA MÁIS DE 9 MILLÓNS 

DE EUROS  PARA IMPULSAR A 

DIXITALIZACIÓN DE PEMES E PERSOAS 

AUTÓNOMAS 

Segundo asegurou o director do IGAPE, 

Fernando Guldrís, acompañado polo director 

xeral de Comercio e Consumo, Manuel Heredia 

e o presidente da Federación Galega de 

Comercio, José María Seijas, a aposta do 

Goberno galego pola transformación dixital, 

tendo en conta o actual contexto económico, 

afectan a máis 1.300 autónomos e pequenas e 

medianas empresas. 
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 RECOMENDACIÓNS E MEDIDAS DA 

XUNTA DE GALICIA PARA UN NADAL 

SAUDABLE 

 

Plan de Nadal 

Entre o 23 de decembro de 2020 e o 6 de 
xaneiro de 2021, limitarase a entrada e saída 
da comunidades, agás para os desprazamentos 
xustificados, permitíndose a mobilidade 
excepcional para encontros familiares os días 
23, 24 e 25 decembro. 

Durante todo o Nadal, a restricción horaria 
mantense ata as 23 horas, atrasando a 
limitación de mobilidade ás 1:30 horas para a 
noite do 24 ao 225 de nadal, e do 31 ao 1 de 
xaneiro, unicamente para permitir o regreso a 
casa. 

En canto as persoas que veñan de fora de 
Galicia, aplicarase os criterior de mobilidade dos 
concellos de destino. 

Recoméndase manter as celebracións dentro 
da unidade de convivencia pero se se 
reúne máis dunha unidade de convivencia, o 
máximo será de 10 persoas e se se reúne máis 
de dúas unidades de conviviencia, o máximo 
será de 6 persoas, sen computar os menores de 
10 anos. 

  

Medidas xerais 

-       As persoas con enfermidade COVID-19 e 
os contactos estreitos destas teñen 
que manterse illadas ou corentenadas segundo 
o recomendado, estando prohibido en calquera 
caso, abandonar o lugar onde se realice o 
illamento ou a corentena. 

-       As persoas con síntomas compatibles coa 
COVID-19, pendentes de realizar unha proba 
diagnóstica ou de coñecer o resultado da 
mesma, deben seguir as recomendacións de 
illamento, estando prohibido o cambio de 
domicilio, viaxar ou participar ningún tipo de 
reunión ou celebración. 

-       Reducir as viaxes e as actividades 
sociais ao verdadeiramente imprescindible, nos 
dez días previos ao inicio das celebracións e 
durante o período festivo. 

-       Recoméndase a celebración das reunión 
no Nadal só con persoas 
conviventes entendedendo como tales ás 
persoas que viven habitualmente no mesmo 
domicilio. De celebrarse reunión con persoas 
non conviventes, recomendase realizalas en 
espazos abertos/exteriores, minimizando o 
tempo de reunión e preservando a distancia de 
seguirdade, a hixiene de mans e o uso axeitado 
da máscara. 

-       É especialmente importante evitar os 
lugares concorridos, manter a distancia de 
seguirdade, a hixiene regular das mans, a 
hixiene respiratoria e o uso de máscaras faciais 
de forma permanente (exceptuando o 
momento concreto de comer ou beber) cando 
se permaneza con persoas non conviventes ou 
se está en espazos pechados. 

-       Reducir o máximo posible as relación 
sociais, evitando os saúdos e abrazos. 

-       Ventilar os espazos pechados con aire 
fresco tanto como sexa posible para diminuír o 
risco de transmisión (polo menos cada dúas 
horas) e evitar os espazos con mala ventilación 
onde haxa persoas reunidas. 

-       Evitar tomar alimentos ou bebidas na rúa, 
salvo nos espazos acondicionados para tal 
efecto. 



 

19 
 

-       A celebración de ceas e 
comidas realizarase sentados nunha mesa o 
suficientemente grande para que permita o 
mantemento da distancia de seguridade de 1,5 
metros entre as persoas. Ademáis: 

·         Non se compartirán alimentos 

·         Procurar que sexa só unha persoa a que 
poña e quite a mesa e atenda aos comensais, 
previa desinfección das mans. 

·         Evitar falar alto e cantar. 

·         Ventilar adecuadamente a estancia. 

·         Reducir o tempo de celebración de 
comidas e ceas. 

-       Mantense a obriga de comunicación en 
relación coa chegada á Galicia de persoas 
procedentes doutros territorios. Deste xeito, as 
persoas que cheguen de territorios cunha alta 
incidencia da infección polo SARS-CoV-2, 
deberán comunicar os datos de contacto e da 
súa estadía nun prazo máximo de 24 horas 
desde a súa chegada, despois de ter estado, 
dentro do período dos catorce días naturais 
anteriores, nos territorios definidos na 
resolución vixente nese momento e que se 
actualiza cada 15 
días: https://www.sergas.es/Saude-
publica/benvida-viaxeirxs . Os datos deste 
rexistro será empregados polas autoridades 
sanitarias exclusivamente para contactar con 
ditas persoas con finalidades de saúde pública 
cos efectos de facilitarlles a información e as 
recomendacións sanitarias que procedan, así 
como, de ser o caso, a realización de probas 
diagnósticas a persoas que proveñan de lugares 
cunha incidencia acumulada de 14 días 
superiores a 250 casos por cen mil habitantes. 

 

Medidas adaptadas 

Cómpre seguir cumprindo as medidas 
establecidas segundo recolla a normativa 
vixente en función do nivel de restricción de 
cada concello ou territorio, no relativo á 
restauración e hostalería, os eventos culturais e 
comercios e número máximo de persoas que 
poden reunirse. En particular: 

-       As cabalgatas organizadas de xeito 
tradicional quedan prohibidas. Fomentarase a 
organización de cabalgatas virtuais e, de non ser 

así, poderán realizarse cabalgatas estáticas 
sempre que se realicen en espazos limitados e 
cumprindo coas condicións que permitan 
respectar un aforo máximo dunha persoa por 
cada catro metros cadrados de espazo 
computable de superficie da área limitada para 
tal efecto, evitando o agrupamento de distintos 
grupos e permitindo manter o distanciamento 
interpersoal, sobre todo, nos puntos de entrada 
e saída do recinto polo que se organiza a 
circulación de persoas dentro do espazo, 
establecendo circuítos diferenciados de entrada 
e saída do mesmo. Non se permitirá o reparto 
de caramelos nen de ningún outro obxecto. 

-       Nas celebracións relixiosas, seguiranse as 
normas de aforo establecidas, recomendándose 
evitar os cantos e as mostras físicas de devoción 
ou tradición, substituíndoas, no seu caso, por 
outras que non implique risco sanitario. 

-       Nos eventos deportivos, segue vixente a 
indicación de non celebrar grandes eventos, 
recomendándose as modalidades de 
participación individual. 

  

Limitación da entrada e saída da Comunidade 
Autónoma 

Entre o 23 de decembro de 2020 e o 6 de 
xaneiro de 2021, farase efectiva unha limitación 
na entrada e saída da comunidade, salvo para 
aqueles desprazamentos, adecuadamente 
xustificados previstos no artigo 6.1 do Real 
Decreto 926/2020, do 25 de outubro, así como 
para os desprazamentos a territorios que sexan 
o lugar de residencia dos familiares ou persoas 
coas que están permitidias as reunións de 
celebracións. 

Non obstante, a mobilidade poderá verse 
reducida en función da situación epidemiolóxica 
de toda a Comunidade ou dun concello en 
particular. 

  

Encontros con familiares 

A recomendación principal e manter as 
celebracións do Nadal dentro da unidade de 
convivencia pero, de non ser posible, as 
comidas e cenas dos días 24, 25 e 31 de 
decembro e do 1, 5 e 6 de xaneiro, quedan 
condicionadas a que non se supere un máximo 

https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs
https://www.sergas.es/Saude-publica/benvida-viaxeirxs
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de dúas unidades de convivencia, podéndose 
reunir ata 10 persoas. 

Se algunha destas celebracións realízase 
con máis dunha unidade de convivencia, 
recomendase priorizar as unidades unipersoais 
para evitar situación de soidade non desexada, 
e manterase esta agrupación para o resto das 
celebracións do Nadal (sempre coas mesmas 
unidades de convivencia). 

Se en último extremo, se reúnen máis de dúas 
unidades de convivencia, o máximo de persoas 
permitidas será de 6, tendo en conta que os 
menores de 10 anos non computan a este 
efecto. De calquera xeito, o número máximo de 
persoas que se poderán reunir, incluíndo os 
menores de 10 anos, será tamén de 10. 

En calquera destes casos, deben extremarse as 
precaucións cando haxa persoas maiores ou 
especialmente vulnerables. 

É de salientear que os test rápidos de 
anticorpos que se están a vender nas 
farmacias, NON serven para diagnosticar 
infección activa por SARS-CoV-2, e polo tanto, 
non deben ser utilizados nin en persoas con 
síntomas nin asintomáticas. 

  

Limitación da mobilidade nocturna 

Co obxecto de conciliar as celebracións e o 
cumprimento dos requisitos de seguridade, 
reduciranse parcialmente as restricións horarias 
establecidas en relación á mobilidade nocturna. 

Nas noites do 24 ao 25 de decembro e do 31 de 
decembro ao 1 de xaneiro, a hora de comezo da 
limitación da mobilidade será a máis tardar ás 
1:30 horas, únicamente para permitir o regreso 
a casa. 

  

Retorno ao domicilio familiar 

Os fillos que traballan ou estudan fóra do lugar 
de residencia familiar ou de pais/nais que van 
ao domicilio dun fillo por un período de varios 
días ou semanas, recomendase limitar as 
interaccións sociais e extremar as medidas de 
prevención os 5-7 días antes e, unha vez na 
casa, aplicar coidadosamente as medidas de 
hixiene e prevención e evitar os contactos fóra 
do domicilio. 

Recoméndase tamén limitar os contactos 
dentro da casa polo menos coas persoas 
maiores ou especialmente vulnerables durante 
os primeiros 7 días, manter a distancia de 
seguridade, utilizar máscara de forma 
permanente (agás no momento específico no 
que se está a comer ou a beber) e manter 
estritamente as medidas de hixiene e 
prevención da transmisión. 

Por outra banda, o rexistro de viaxeiros será de 
aplicación no caso dos fillos que residan fóra de 
Galicia o naqueles cuxa vivenda familiar estea 
nun concello distinto ao do seu domicilio 
habitaual. 

Ademais, en función da situación 
epidemiolóxica contémplase tamén a 
posibilidade de realizar probas diagnósticas 
para a detección do virus SARS-Cov-2 en puntos 
establecidos ao efecto. 

  

Centros residenciais socio-sanitarios 

A pesar de que recomendase evitar as saídas 
para celebración destas festas dos centros 
socio- sanitario para extremar o cumprimento 
das medidas sanitarias de protección fronte ao 
coronavirus, no caso de existir saídas con 
destino a un domicilio familiar durante estas 
datas, as familias asinarán un consentimento 
de cumprimento de: 

-       En todo o período do Nadal só se poderá 
realizar unha saída do centro socio-sanitario 

-       Deberase programar cunha duración 
mínima de 5 días e a estancia debe restrinxirse 
a un único domicilio familiar. 

-       O grupo familiar onde se produce a 
estancia debe constituirse como un grupo de 
convivencia estable. 

-       É recomendable que durante a estancia, se 
faga uso da máscara sempre que se compartan 
estancias con outras persoas, incluídos os 
familiares. 

-       Para a celebración das comidas e outras 
actividades familiares durante as festas, 
aplicaranse as mesmas condicións que o resto 
da pobobación. 
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Para o regreso ao centro socio-sanitario: 

-       Antes do resgreso ao centro 
residencia, realizarase unha Proba Diagnóstica 
de Infección Activa (PDIA: PCR ou test de 
antíxenos) como máximo nas 48 horas previas. 
Así mesmo, realizaráselle a enquisa 
epidemiolóxica e a toma de constantes 
previamente ao reingreso. 

-       Durante os 7 días posteriores ao regreso, 
débese garantir a estancia nunha habitación 
onde non poña en risco ao resto de residentes, 
sempre que sexa posible en cuarto individual, 
con vixilancia activa de síntimoas e extremando 
as medidas de uso de máscara e distanciamento 
social cando comparta estancias comúns. Estas 
medidas non serán aplicables a persoas que 
fosen casos confirmados de COVID-19 nos 3 
meses previos. 

A dirección do centro socio-sanitario 
programará as saídas e regresos para garantir as 
medidas e, en caso de declararse un brote no 
centro residencial de orixe o residente, non 
poderá volver ata a resolución do mesmo. 

Ante calquera sospeita, ou sintomatoloxía 
compatible, o residente permanecerá na 
unidade de convivencia estable ata recibir o 
pertinente permiso das autoridades sanitarias. 

Se se detecta un caso positivo na contorna 
familiar onde o residente estivo pasando as 
vacacións, comunicarase de forma urxente á 
residencia e ás autoridades sanitarias. 

 

A Xunta de Galicia quere recordar a 
obrigatoriedade de cumprir todas las medidas 
establecidas, co ánimo de mellorar a situación 
epidemiolóxica e así poder ir diminuindo as 
restricións vixentes. 

Tamén insite en que se eviten todos os 
desprazamentos posibles, e se hai alguna 
reunión ou visita que non sexa con comida, pero 
se é así, que só se saque a mascarilla á hora de 
comer, evitando sempre os contactos entre 
persoas. 

 

 

 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA 

MEDIDAS PARA AS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS DA 

HOSTALERÍA, COMERCIO E TURISMO 

O Consello de Ministros aprobou o Real 
Decreto-Lei de medidas urxentes de apoio ao 
sector turístico, a hostalería e o comercio, 
encamiñadas a reforzar a actividade económica 
e apoiar as empresas e persoas traballadoras 
autónomas máis afectadas pola crise sanitaria 
do Covid-19. 

Debido á evolución da pandemia e os seus 
efectos nestes sectores tan castigados polas 
medidas sanitarias que se tiveron que tomar, o 
Goberno central cre necesario estender a 
aplicación de algunhas das axudas aprobadas en 
meses anteriores, así como aprobar medidas 
novas, polo que elaborou cinco liñas de 
actuacións para aliviar a situación de empresas 
e autónomos, especialmente os relacionados 
coa actividade turística, hostaleira e comercial. 

 

1)    GASTOS PARA REDUCIR GASTOS POR 
ARRENDAMENTO DE LOCAIS 

Reducir os gastos fixos de arrendamento que 
soportan as empresas e as persoas 
traballadoras autónomas que se veron 
obrigadas a suspender a súa actividade ou 
reducir drásticamente a mesma. Dúas 
modalidades, primando os acordos pactados 
voluntariamente por arrendador e 
arrendatario: 

·         Persoas físicas (menos de dez inmobles): 
Incentivo fiscal para rebaixar a factura do 
alugueiro polo que os propietarios de locais que 
estén alugados aos sectores de turismo, 
hostalería e comercio, van poder computar 
como gasto deducible no Impuesto sobre a 
Renta das Persoas Físicas (IRPF), a rebaixa do 
precio do prezo do aluguer que acorden cos 
inquilinos, durante os meses de xaneiro, 
febreiro e marzo do 2021. 

·         Grandes tenedores (más de dez 
inmobles): 

-       Rebaixa dun 50% no aluguer dos locais de 
hostalería e comercio durante o Estado de 
Alarma, se non hai un acordo sobre a 
condonación ou renegociación do pago. 
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-       Moratoria no pago de alugueiro, sen 
penalización nin intereses. Aplicarase de xeito 
automático durante o Estado de Alarma máis 
catro meses adicionais, tendo que aboar a renta 
durante os dos anos posteriores a súa 
finalización. 

  

2)    MEDIDAS NO ÁMBITO LABORAL E DA 
SEGURIDADE SOCIAL 

Amplíase as exencións do Real Decreto-Lei 
30/2020, de 29 de setembro, de medidas sociais 
en defensa do emprego a determinados 
sectores produtivos relacionados coas 
actividades de comercio ao por maior de 
bebidas, restaurantes e postos de comidas, 
establecemento de bebidas, actividades dos 
xardín botánicos, parques zoolóxicos e reservas 
naturais, e actividades de xogo e azar. Así: 

·         Quedan exoneradas de pagar parte das 
cotizacións sociais devendicadas en decembro 
de 2020 e xaneiro 2021, ademáis de ter unha 
redución do 85% nas súas cotizacións sociais, se 
ten menos de 50 traballadores, ou do 75% se 
ten 50 traballadores ou máis. 

·         Bonificación do 50% as cuotas á 
Seguridade Social para os traballadores con 
contratos fixos discontinuos, dende abril a 
outubro do 2021 

·         Aprazamento no pago das cotizacións á 
Seguridade Social do que podrán beneficiar 
tanto empresas como as persoas traballadoras 
autónomas. 

  

3)    MEDIDAS EN MATERIA TRIBUTARIA 

Vólvense a establecer medidas que xa estiveron 
vixentes e adoptar unhas novas. Estas son: 

·         Aprazamento das débedas tributarias nun 
prazo de seis meses, sen intereses de demora 
durante os tres primeiros meses. Afecta a todas 
aquelas declaración-liquidacións e 
autoliquidacións cuxo prazo de presentación e 
ingreso sexa do 1 ao 30 de abril de 2021, ambos 
inclusive, 

·         Aumento da redución no sistema de 
módulos do IRPF do 5% ao 20% a todas as 
actividades que tributan por ese sistema, e 
amplíase ata o 35% da redución nos sectores da 

hostalería, comercio e turismo, o que se verá 
reflexado no equivalente do réximen especial 
simplificado do IVA. 

·         Posibilidade de cambiar con maior 
facilidade o seu sistema de tributación de 
estimación obxectiva a directa. 

·         As persoas traballadoras autónomas que 
estén tributando en módulos poderán 
descontar no cálculo fraccionado de IVA e IRPF, 
os días do segundo semestre do 2020 nos que a 
súa actividade veuse suspendida ou 
comprometida polas restricións sanitarias. 

·         Incentivo fiscal para fomentar a rebaixa da 
renda arrendaticia. 

·         Maior deducibilidade das perdas no 
imposto de sociedades e o IRPF. 

·         Redución do prazo para que as cantidades 
adeudadas polos arrendatarios de dudoso 
cobro pasado do prazo de seis a tres meses nos 
exercicios 2020 e 2021. 

  

4)    MEDIDAS REGULATORIAS 

Adaptar á situación provocada pola pandemia 
para beneficiar tanto a hostalería e o comercio, 
como para garantir a liquidez do sector turístico, 
coas seguintes propostas: 

·         Establecer un réximen transitorio das 
zonas de gran afluencia turística para o 2021. 

·         Flexibilizar os requisitos para o 
mantenemento dos incentivos rexionais, que 
son axudas financieiras que concede a 
Administración Estatal para fomentar a 
actividade empresarial con subvencións a fondo 
perdido e para paliar os desequilibrios 
interterritoriais. 

·         Ampliar a moratoria para presentar 
concurso de acreedores. 

  

5)    MEDIDAS DE LIQUIDEZ 

O Goberno central reforza as financiacións e 
liñas de avales do Instituto de Crédito Oficia 
(ICO) para proporcionalas a empresas e persoas 
traballadoras autónomas dos sectores da 
hostalería, comercio e turismo, a través de: 
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·         Un novo tramo para autónomos e pemes 
dos sectores do turismo hostalería e actividades 
relacionadas, dotado con 500 millóns de euros 
e cunha garantía de ata 90% por parte do Estado 

·         Financiación para as axencias de viaxes e 
operadores turísticos, avalado polo ICO, para a 
devolución dos anticipos de clientes por viaxes 
combinados e dereito de resarcimento. 

·         Creación dunha sociedade de garantía 
recíproca de carácter exclusivamente turístico, 
para facilitar o acceso á financiación con 
garantías ao sector. 

 

 AMPLIACIÓN DO ORZAMENTO PARA O 

PROGRAMA I, MICROEMPRESAS 

A Consellería de Emprego e Igualdade publicou 

hoxe no DOG a ampliación do orzamento para o 

Programa I Microempresas, de mantemento do 

emprego e da actividade económica das 

microempresas de Galicia máis afectadas pola 

COVID-19 (TR400B) nun total 2.200.000 euros a 

repartirse ente o importe destinado para 2020 

(1.100.00 euros) e o destinado para 2021 

(1.100.000 euros). 

 

 A HOSTALERÍA PODERÁ ABRIR ATA AS 

18 HORAS COA ACTUALIZACIÓN DAS 

MEDIDAS RESTRITIVAS POLA COVID-19 

PARA O FIN DE ANO 

A Trala reunión do Comité Clínico que analiza a 

evolución da pandemia na actualidade, a Xunta 

de Galicia decidiu adoptar unha serie de 

cambios, xa publicados no DOG, nas medidas 

ata agora vixentes para controlar a transmisión 

do coronavirus, sobre todo, cara a celebración 

do Fin de Ano.  

:: HOSTALERÍA:: 

Hora de peche pasa das 17 a 18 horas, nos 

concellos en nivel máximo e medio alto, o que 

quedará establecido unha vez finalicen as 

festas. 

 

 

:: MOVILIDADE:: 

Entre as 00 horas de hoxe, 30 de decembro, e as 

23 horas do día 1 de xaneiro, permitirase que a 

movilidade entre concellos para facer visitas 

familiares, incluso naqueles que se atopen 

perimetrados, o que será extensivo tamén para 

aquelas persoas que visiten Galicia durante 

estas festas e polo mesmo motivo. 

:: NOITE FIN DE ANO:: 

Amplíase ata a 1:30 horas a movilidade para 

poder retornar ao domicilio e o 1 de enero, a 

apertura dos locais queda as 11 da mañá, 

volvendo o día 2 ao horario de apertura 

habitual. 

:: REUNIÓNS FAMILIARES:: 

1º) Reunións estén intregradas únicamente por 

persoas dunha mesma unidade familiar, sen 

límite no número de persoas. 

2º) Reunións de dúas unidades familiares, cun 

límite de 10 persoas. 

3º) Máis de dúas unidades familiares, non se 

debe exceder a cifra de 6 persoas adultas, e un 

máximo de 4 rapaces con idade no superior aos 

10 anos. 

MOVEMENTOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS  

Pasan ao nivel máximo os concellos de 

Viveiro, Verín, Monterrei, Castrelo do Val, 

Cualedro, que forman perímetro conxunto, así 

como Noia e Lousame, que forman outro. 

Pasan ao nivel medio-alto, os concellos de 

Redondela, Barro, Xinzo de Limia, Carral, Xove, 

Muros, Outes, Porto do Son e A Pobra do 

Caramiñal. 

Pasan ao nivel básico de restricións aos 

concellos de Lugo, Ponteareas y Rodeiro, co que 

se suprimirá a limitación de movilidade. 

En vixianza especial, Val do Dubra, Vedra, 

Padrón e Rois. 
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 A XUNTA DE GALICIA CHEGA AO PAGO 

DO 70% DAS AXUDAS DO PLAN DE 

RESCATE PARA PERSOAS TRABALLADO- 

RAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E 

HOSTALERÍA 

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijóo, destacou durante a roda de prensa do 
Consello que a súa Administración chegará 
nesta semana ao pago do 70% das solicitudes de 
axudas do Plan de Rescate dedicado ás persoas 
traballadoras autónomas, ás microempresas e á 
hostalería pola crise do Covid-19 e que no mes 
de xaneiro está previsto que se abone o resto de 
peticións que cumpran os requisitos, sobre os 
86,2 millóns de euros dedicados a este Plan. 

Así, Feijóo sinalou que xa se tramitaron o 100% 
das 40.147 solicitudes recibidas e se pagaron un 
68,3% ata o momento, é dicir, 27.423 axudas, 
por un importe de 53,3 millóns de euros, sendo 
rexeitadas o 16% por non cumprir requisitos 
básicos como estar ao corrente da Seguridade 
Social, e o 15% do resto atópanse en prazo de 
subsananción. 

En concreto, o presidente da Xunta apuntou 
que xa se pagou o 76% da liña específica de 
apoio á hostalería, o 68% da liña 
correspondente as persoas traballadoras 
autónomas, na que o 40% corresponde a 
autónomos da hostalería, e o 62% da liña das 
microempresas, un 26% destinadas para a 
hostalería. 

Feijóo quixo lembrar que o prazo de 
presentación de axudas para as microempresas 
e a hostalería aínda rematou o pasado 28 de 
decembro polo que destacou que nunca unha 
orde como da destas medidas pactadas na mesa 
do Diálogo Social e do Emprego Autónomo de 
Galicia, pagouse de xeito tan rápido. 

Segundo sinalou Alberto Núñez Feijóo na súa 
intervención, o Goberno Galego activou 374 
millóns de euros, con cargo ao orzamento da 
Comunidade Autónoma, para financiar as 
necesidades de liquidez e as axudas directas a 
determinados sectores da economía galega 
como autónomos, familias, particulares e, en 
algúns casos, entidades e concellos, chegando a 
uns 120.000 beneficiarios. 

Más da metade desos 374 millóns, ao redor de 
210 millóns de euro, foron destinados a axudas 

para apoiar as pemes, garantir a seguridade e 
xerar confianza no consumidor, así como á 
dixitalización e a préstamos con intereses 
baixos, co que se pretende aliviar as dificultades 
das empresas e soster o emprego. 

Finalmente, o presidente da Xunta lembrou que 
o seu gobernó destinou uns 61 millóns de euros 
ao ámbito social, en axudas para a conciliación 
dos menores de 12 anos, Tarxeta básica ou o 
Bono coidado extraordinario para dependentes, 
e tamén se está a financiar o 100% do Bono 
alquiler social para as 800 familias que o 
posúen. 

 

 

 

Para mais información, visita as nosas webs: 

http://www.apegalicia.es/ 

http://www.apegalicia.gal/ 

 

O nas nosas redes sociais:  

 

 
https://www.facebook.com/ApeGalicia 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apegalicia.es/
http://www.apegalicia.gal/
https://www.facebook.com/ApeGalicia
https://www.instagram.com/ape_galicia/


 

25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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