
O 16 de xuño unha representación da nova Xunta Directiva da AEF reuniuse co 

Alcalde de Ferrol.  

Este encontro, que se prolongou durante unha hora e media, permitiu a 

presentación do novo equipo de goberno que preside Angel Torreiro Freire.  

Tamén se puxeron en común diferentes ideas dirixidas á dinamización 

socioeconómica da cidade. Os empresarios manifestaron certo grao de 

positividade respecto a a evolución das empresas na etapa post Covid.  
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Con motivo da entrada en vigor dos Incoterms 2020, Banco Sabadell Gallego 

e a Asociación de Empresarios Ferrolterra realizamos, o 6 de xullo, unha 

sesión Webinar onde se analizou a distribución de responsabilidades, custos 

e riscos, que definen os Incoterms na entrega internacional de mercadoría.  

Sesión Webinar Incoterms 2020: Unha 
oportunidade para mellorar en eficiencia e 
control de costes 

Guía Polígono Industriais Concello de 
Narón. 

A área de Promoción Económica do Concello de Narón editou unha guía co 

obxectivo de dar a coñecer o sector empresarial e o potencial de Narón para 

o asentamento de empresas nos polígonos industriais de As Lagoas, A 

Gándara e Río do Pozo.  

+Info: https://lnkd.in/dDpwiyn  
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Axudas PEL 

Reaberto o prazo para solicitar as axudas #PELEmprende e #PELPemes ata o 

11 de xuño. 

 

https://emprego.dacoruna.gal/  



 

Axudas REACTIVA SERVIZOS/TURISMO 

SEGURO 

Para as pemes adicadas a actividades 

turísticas, a intensidade de axuda será do 100 

% ata 1.200 euros. Para o resto das empresas 

beneficiarias, a contía da axuda será do 80 %, 

cun límite máximo por solicitante de 3.000 

euros. 

Actuacións subvencionables: Compra de 

pantallas protectoras, vinilos, control de 

aforos, control de temperatura, sensores de 

luz, adquisición de máscara, xeles, calzas,… 

cartelería, gastos de limpeza, equipos de 

ventilación,… 

 

+Info: http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP403  

 

 

 

Programa Cheques Dixitalización #COVID-19  

Dirixidos principalmente a microempresas de sectores 

determinados sectores para a implementación efectiva de 

tecnoloxías dixitais (control de presenza, control de aforo, 

aplicacións, cartelería electrónica, ciberseguridade…) A contía da 

axuda será do 80 %, co límite máximo de 9.600 €.  

+Info: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200618/

AnuncioO92-110620-0006_es.pdf 
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Modificación Resolución de Narón Impulsa. O prazo de corrección finaliza o 24 de xullo. 

• Info:  http://www.naron.es/web/docs/naron_impulsa_listaxe.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución PAME Ferrol. O prazo de corrección comezou ás 00:00 horas do día 7 de xullo de 2020, e 

finaliza ás 23:59 horas do 13 de xullo de 2020.  

+ Info:  https://lnkd.in/dRHNh8d  
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ESPECIAL CORONAVIRUS 

 
ORDE do 27 de xullo de 2020 pola que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise 
sanitaria ocasionada polo COVID-19 en relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de 
persoas procedentes doutros territorios. (DOG do 28 de xullo de 2020).  
 
h t t p : / / w w w . e m p r e s a r i o s - f e r r o l t e r r a . o r g / i m a g e s / M e d i d a s _ p r e v e n c i % C 3 %

B3n_Galicia_llegadas_personas_otros_territorios._DOG_28_julio_2020.pdf 

 

RESOLUCIÓN do 24 de xullo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Sanidade, pola que se 
dá publicidade do Acordo do Consello de la Xunta de Galicia, do 23 de xullo de 2020, polo que se 
introducen determinadas modificacións nas medidas de prevención previstas no Acordo do Consello de la 
Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre medidas de prevención necesarias para facer fronte á 
crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, unha vez superada a fase III do Plan para a transición cara a 
unha nova normalidade. (DOG do 27 de xullo de 2020).  
 
http://www.empresarios-ferrolterra.org/images/Modificaciones_medidas_prevencion_COVID-

19._DOG_27_xullo_2020.pdf 

 

Orde ICT/656/2020, do 15 de xullo, pola que se establecen as bases reguladoras para a convocatoria de 
axudas a entidades que realicen investimentos para a fabricación de dispositivos médicos, equipos de 
protección persoal e aqueles produtos que sexan considerados de emerxencia polo Goberno en relación 
co COVID-19, durante o exercicio 2020. (BOE do 17 de xullo de 2020) 
 

h t t p : / / w w w . e m p r e s a r i o s - f e r r o l t e r r a . o r g / i m a g e s /

Ayudas_equipamiento_emergencia_CORONAVIRUS.pdf 

 

Bases reguladoras e convocatoria da liña de subvencións dirixida autónomos, pemes e micropemes para a 
protección do emprego e da actividade económica do municipio de Ortigueira no marco da crise sanitaria 
do Covid-19 (BOP de 16 de xullo de 2020). 
  
https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2020/07/16/2020_0000004698.pdf 

 

Real Decreto-lei 26/2020, do 7 de xullo, de medidas de reactivación económica para facer fronte ao 
impacto do COVID-19 nos ámbitos de transportes e vivenda (BOE do 8 de xullo de 2020).  
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/07/08/pdfs/BOE-A-2020-7432.pdf 

 

ORDE do 30 de xuño de 2020 pola que se aproba o Protocolo en materia de lecer nocturno, festas, 
verbenas e outros eventos populares e atraccións de feiras para facer fronte á crise sanitaria ocasionada 
polo COVID-19 (DOG de 30 de junio de 2020).  
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2020/20200630/2354/AnuncioC3K1-300620-

4_gl.pdf 



Edita, coordina e dieeña: Asociación 
de Empresarios Ferrolterra 
Fotografía: Archivo gráfico AEF, 
Freepik.es. 
Punta Arnela, s/n. Edificio Usos 
Múltiples, 2º. 15405 Ferrol 

Tel. 981 333 305 
Fax 981 333 302 
info@empresarios-ferrolterra.org 
www.empresarios-ferrolterra.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na nosa WEB tes toda a información actulizada sobre el Coronavirus 
 
http://www.empresarios-ferrolterra.org/index.php/portada/1313-

informacion-coronavirus 

 

Proxecto cofinanciado por Concello de Narón no ano 2020 

Pie de imagen o gráfico. 
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Horario de atención aos socios: 

 
De luns a xoves de 8,30 a 14,30 e 

de 16,00 a 18,00 horas. 
Venres de 8,00 a 15,00 horas 


