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 REUNIÓN DA XUNTA EXECUTIVA DE APE 

GALICIA NA SEDE DA ASOCIACIÓN 

 

 

O pasado 16 de novembro os membros da 

executiva de APE Galicia, encabezados polo seu 

presidente, José Ramón Caldas Martínez, 

reunírose na sede da Asociación, seguindo as 

normas sanitarias impostas polo COVID-19. 

Entre os temas que se trataron, estivo a 

aprobación e firma de diversos convenios e 

acordos moi satisfactorios para os traballadores 

por conta allea afiliados a APE Galicia, como os 

seguintes: 

- Acordo de descontos con PSA Retail 

- Acordo de descontos na rede de 

gasolineiras Solred 

- Convenio de colaboración co Colexio de 

Enxeñeiros Técnicos Industriais de 

Galicia 

Tamén estivo sobre a mesa o debate sobre as 

liñas coas que a Xunta de Galicia está a traballar 

no Plan de Rescate ao Autónomo. 

 

 

 APE GALICIA CELEBRA A WEBINAR 

“PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE 

GALICIA PARA AS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS – 

COVID 19” 

 

 

A Asociación Intersectorial e Interterritorial de 

Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia 

(APE Galicia) celebrou o 23 de novembro a 

Webinar “Plan de Rescate da Xunta de Galicia 

para as persoas traballadoras Autónomas, 

Micropeme e Sector da Hostalería  – Covid 19” 

na que o Subdirector Xeral de Emprego, D. Juan 

Lirón Lago, informou sobre as axudas da Xunta 

de Galicia para as persoas traballadoras 

autónomas, microempresas e da hostelería 

afectadas pola crise económica xurdida polo 

coronavirus. 

A sesión iniciouse as 12 da mañá coa 

presentación do acto por parte da Secretaria 

Técnica Executiva de APE Galicia, Sonia Acuña 

Pazos, dando paso ao Presidente da Asociación, 

José Ramón Caldas Martínez, quen agradeceu a 

colaboración da Consellería de Emprego e 

Igualdade e, sobre todo, a presenza do 

Subdirector Xeral de Emprego para explicar aos 

asociados os puntos máis importantes deste 

Plan de Rescate ao sector elaborado pola Xunta 

de Galicia e contestar a súas dúbidas.   

Segundo anunciou D. Juan Lirón Lago aos 

representantes de distintas asociacións e 

entidades presentes nas instalacións da sede de 

APE Galicia e a redor dunhas cen persoas 

conectadas por videoconferencia á sesión, o 

obxectivo deste plan dotado de 84 millóns de 
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euros, é apoiar o mantemento da actividade 

económica e o emprego das persoas 

traballadoras autónomas, microempresas e da 

situación excepcional da hostelería. 

 

Tal e como confirmou o subdirector xeral, o Plan 

divídise en dous ordenamentos distintos que 

poden ser complementarios; o dirixido as 

Persoas Traballadoras Autónomas que xa está 

en marcha dende o 18 de novembro, e o dirixido 

a Micropemes e a Hostelería que se activou o 27 

de novembro. 

Así, o Programa de Apoio para as Persoas 

Traballadoras Autónomas está dirixido a todas 

esas persoas autónomas dadas de alta no RETA 

ou Réxime do Mar que estean a percibir a 

prestación extraordinaria ou ordinaria polas 

actividades establecidas no anexo do Real 

Decreto-Lei 30/2020, de 29 de setembro, de 

medidas sociais en defensa do Emprego, que 

adquiran o compromiso de manter a actividade 

económica de alta durante dous meses dende a 

publicación da orde de axudas.  

O orzamento adxudicado para este programa é 

de 30 millóns de euros, divido en 28 millón de 

euros para as persoas traballadoras autónomas 

de calquera tipo de actividade económica, cun 

apoio de 1.200 euros por autónomo, e de 2 

millóns de euros, cun apoio de 2.000 euros por 

autónomo, para os sectores ou actividades 

económicas especialmente paralizadas como é 

o caso do lecer nocturno, feiras e negocios 

encadrados en determinados CNAE 

relacionados coa cultura e o lecer en xeral. 

No referente a segunda liña de actuación, o 

programa para microempresas e o de axudas 

automáticas para o sector da hostalería 

pechado, conta cun orzamento de 37 millóns de 

euros. 

O Programa I para as microempresas ou 

traballadores autónomos con persoal 

contratado ao seu cargo que pertenzan a 

calquera tipo de sector económico poderán 

acceder a un apoio de 4.000 euros en pago 

único de dúas anualidades, contando con 1.000 

euros máis as actividades económicas 

especialmente paralizadas ou empresas de máis 

de 10 persoas traballadoras, ata esgotar os 2 

millóns de euros reservados con tal fin. 

Os requisitos para acceder a estas axudas 

económicas son que as empresas teñan ou 

tiveran autorizado un ERTE dende a declaración 

do estado de alarma de calquera duración o tipo 

e que teñan declarado unhas perdas de alo 

menos o 45% nos tres primeiros trimestres do 

ano 2020 nunha comparación proporcional 

entre o facturado nos catro trimestres do ano 

2019, co compromiso de manter a actividade 

económica e o emprego durante 6 meses dende 

a publicación da orden. 

 

En canto ao Programa II de axudas automáticas 

ao sector da hostalería pechado, dotado de 17 

millóns de euros, estará dirixido a todos os que 

desenvolvan esta actividade nun Concello de 

Galicia afectado polo peche, conforme a 

normativa ditada polas autoridades sanitarias 

dende o mes de outubro.  

O apoio será de 1.500 euros por mes dende 

outubro cun mínimo de dúas semanas de peche 

(o que suporía 750 euros), e de 2.000 euros mes 

para as empresas de máis de 10 persoas 

traballadoras. Esta axuda será compatible con 

calquera outra subvención da Xunta de Galicia e 

doutras administracións públicas.  
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Trala a exposición do Secretario Xeral de 
Emprego, os participantes na Webinar puideron 
facerlle preguntas, abrindo o debate a posibles 
melloras aos Programas I e II, coa intención de 
que entre todos xuntos poidamos superar esta 
difícil situación global. 

A  Xunta de Galicia considera fundamental que 

os beneficios deste plan cheguen a maior 

número de afectados posibles, polo que ofrece 

dúas liñas de contacto directo, a web 

www.oficinadoautonomo.gal e o número de 

teléfono gratuito 900 815 600, onde poden 

obter información ou aclarar calquera dúbida 

que poidan xurdir ao respecto ou en cada caso 

particular.  

 

 FIRMA CONVENCIO COLABORADOR 

ENTRE APE GALICIA E HOEMPO 

 

 
 

O pasado 26 de novembro levouse a cabo a 

firma do convenio colaborador entre APE 

Galicia e HOEMPO, co que as dúas asociacións 

pretenden axuntar esforzos para apoiar ao 

sector da hostalería, tan castigado pola crise do 

Covid-19. 

A secretaria HOEMPO, Elena Vitoria, que foi a 

encargada de firmar esta alianza en 

representación do presidente da entidade, 

Victor Pampín, co presidente de APE Galicia, 

José Ramón Caldas, e en presenza da secretaria 

técnica, Sonia Acuña, valorou positivamente 

este acordo para os intereses dos seus 

asociados xa que con el pretenden acadar “o 

respaldo e o crédito que necesitan para seguir 

medrando na súa labor”. 

Segundo Elena Vitoria, “a crise sanitaria xurdida 

polo coronavirus non vai mellorar nos próximos 

meses” polo que se espera “unha situación moi 

delicada para a hostalería tanto a nivel 

emocional como económico”. A secretaria de 

HOEMPO prevé o cerre de moitos 

establecementos e un alto endeudamento polo 

que a súa entidade ten que “facer todo o que 

teña nas súas máns para paliar os efectos 

negativos da crise sanitaria na hostalería e 

buscar alternativas e apoios nas institucións 

públicas”. 

Deste xeito, a firma deste convenio colaborador 

entre APE Galicia e HOEMPO supón unha aposta 

máis para defender os intereses das persoas 

autónomas.  

 

 

 APE GALICIA EXECUTA O PROGRAMA 

FORMATIVO SOBRE PREVENCIÓN DE 

RISCOS LABORAIS PARA AUTÓNOMOS 

E EMPRENDEDORES 

 
O pasado 6 de novembro APE GALICIA 

arrancaba co Programa Formativo sobre 

Prevención de Riscos Laborais para 

Autónomos e Emprendedores financiados 

pola Consellería de Economía, Emprego e 

Industria da Xunta de Galicia.  

 

Este programa inclúe diferentes cursos, 

xornadas e obradoiros de carácter gratuíto 

e presencial, que se desenvolven en 

distintos concellos galegos. 

Durante o mes de novembro impartíronse 

os seguintes:  

 

 

APE GALICIA  -  FORMACIÓN 

http://www.oficinadoautonomo.gal/
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CURSO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS E 

EVACUACIÓN NO SECTOR COMERCIO:  

6 a 9 de novembro 

Santiago de Compostela 

Horas: 10 

Colabora: Asociación de Comerciantes y 

Empresarios CCA Compostela Monumental. 

 

 

 

CURSO DE TRABALLOS EN ESPAZOS 

CONFINADOS NO SECTOR DA 

CONSTRUCCIÓN: 

11 de novembro 

Ferrol 

Horas: 8 

Colabora: Asociación de Empresarios de 

Ferrolterra  

 

 
 

 

MANEXO SEGURO DE CARRETAS 

ELEVADORAS NO SECTOR DA 

CONSTRUCCIÓN: 

11, 12 e 13 de novembro 

Santiago de Compostela 

Horas: 5 

 

 

 

RISCOS PSICOSOCIAIS NA EMPRESA: 

PROTOCOLOS DE ACOSO NO SECTOR 

COMERCIO:  

10 novembro 

Santiago de Compostela 

Horas: 3 

Colabora: Asociación de Comerciantes y 

Empresarios CCA Compostela Monumental 
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ENVELLECEMENTO NO TRABALLO NO 

SECTOR DO METAL: 

10 novembro 

Santiago de Compostela 

Horas: 3 

Colabora: Asociación de Comerciantes y 

Empresarios CCA Compostela Monumental 

 

 

 

RISCOS PSICOSOCIAIS NA EMPRESA: 

PROTOCOLOS DE ACOSO NO SECTOR 

COMERCIO:  

12 novembro 

Pontevedra 

Horas: 3 

 
 

 

 

 

 

A VIXILANCIA DA SAÚDE NA EMPRESA 

DA HOSTELERÍA:  

12 novembro 

Pontevedra 

Horas: 3 

 

 
 

 

ENVELLECEMENTO NO TRABALLO NO 

SECTOR DO METAL: 

16 novembro 

Ferrol 

Horas: 3 

Colabora: Asociación de Empresarios de 

Ferrolterra 

 

 

  

 

 

 

 



 

8 
 

TRABALLADORES ESPECIALMENTE 

SENSIBLES, OBRIGAS EMPRESARAIS EN 

MATERIA PREVENTIVA NO COMERCIO: 

16 novembro 

Ferrol 

Horas: 3 

Colabora: Asociación de Empresarios de 

Ferrolterra 

 

 
 

 

A VIXILANCIA DA SAÚDE NA EMPRESA 

DA HOSTELERÍA:  

18 novembro 

Lugo 

Horas: 3 

Colabora: Mulleres Empresarias Lugo 

 

 
 

 

 

TRABALLADORES ESPECIALMENTE 

SENSIBLES, OBRIGAS EMPRESARAIS EN 

MATERIA PREVENTIVA NO COMERCIO: 

18 novembro 

Lugo 

Horas: 3 

Colabora: Mulleres Empresarias Lugo 

 

 

 

 CHARLA SOBRE O USO DO WHATSAPP 

NO NEGOCIO 

 
O pasado 2 de novembro contamos coa 

presenza de Alberto Falcón Fuentes e os 

propietarios da Peixaría do meu barrio, 

Txema Iglesias e Beatriz Reimondos na sede 

de APE Galicia, para falar sobre o uso do 

WhatsApp no negocio. 

 

Os asistentes, tanto presenciais como on 

line, puideron coñecer as ventaxes e 

inconvenientes de utilizar esta rede social, 

además de un que outro truco para poder 

sacar maior proveito.  
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 PRÓRROGA DO ESTADO DE 

ALARMA 

O pasado 4 de novembro saíu publicado no 

Boletín Oficia do Estado a prórroga do Estado 

de Alarma que afecta a todo o territorio 

español ata o 9 de maio, con posibilidade de 

levantala en 4 meses. 

 

Algunhas das claves desta prórroga son: 

 

 

 

 AS NOVAS RESTRICCIÓNS DA XUNTA DE 

GALICIA PARA FREAR A SEGUNDA OLA 

DO CORONAVIRUS AFECTAN A 60 

CONCELLOS 

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto 

Núñez Feijoo, anunciou o venres 6 de 

novembro unha serie de limitacións para 

frear un novo avance dos contaxios por 

Covid-19 na nosa comunidade, nun esforzo 

pola nosa saúde e a saúde de todos.  

Entre as medidas destacan a limitación de 

movementos co cerre perimetral e o peche 

da hostalaría por un mes en 60 concellos 

afectados, nos que se inclúen as sete cidades 

galegas e as súas áreas de influencia y outros 

municipios con alta incidencia.  

Os concellos afectados son:  

 A Coruña, Arteixo, Culleredo, Cambre e 
Oleiros. 

 Lugo. 
 Santiago, Ames, Boqueixón, Oroso, O 

Pino, Teo, Trazo, Val do Dubra e Vedra. 
 Ferrol, Ares, Fene, Neda, Narón e 

Mugardos. 
 Ourense, Barbadás, Amoeiro, Coles, 

Pereiro de Aguiar, San Cibrao das Viñas 
e Toén. 

 Pontevedra, Vilaboa, Ponte Caldelas, 
Poio, Marín, Barro, Campo Lameiro, 
Cerdedo-Cotobade e Soutomaior. 

 Vigo, Mos, Nigrán, Gondomar, O 
Porriño e Redondela. 

 Pola súa alta incidencia: Vimianzo, 
Monforte, Burela, Viveiro, O 
Carballiño, Verín, Xinzo, Cangas, A 
Estrada-Lalín- Silleda, Ponteareas,Tui, 
Cambados-Vilanova de Arousa -
Vilagarcía, O Grove.  

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 

 

 



 

10 
 

 O VICEPRESIDENTE ECONÓMICO E 

CONSELLEIRO DE ECONOMÍA, EMPRESA 

E INNOVACIÓN, FRANCISCO CONDE, 

DEFENDE A NECESIDADE DE TRABALLAR 

DESDE A UNIDADE DE ACCIÓN PARA 

SAÍR REFORZADOS DA PANDEMIA 

O vicepresidente económico y conselleiro de 
Economía, Empresa e Innovación, Francisco 
Conde, aposta na Comisión sobre a reactivación 
económica, social e cultural por traballar por 
unha Galicia máis verde e dixital. 
 
Francisco Con sinalou que a futura Lei de 
reactivación económica permitirá crear unha 
contorna favorable para que a economía galega 
poida saír fortalecida. 
 
Lembra que a participación do tecido produtivo, 
a través do Comité de expertos, e a consulta aos 
axentes económicos e sociais na Mesa do 
Diálogo Social, permitiu dar unha resposta 
rápida e efectiva nos primeiros meses da 
pandemia cun Plan de reactivación que permite 
a mobilización de 3.000 millóns de euros. 
 
Apunta que a candidatura galega aos fondos 
Next Generation contribuirá a un crecemento 
sólido, sostible e centrado nas persoas e apela a 
unha transición enerxética que compatibilice a 
protección do medio ambiente coa actividade 
económica. 
 
 

 NOVAS MEDIDAS PARA FREAR O 

AVANCE DA PANDEMIA 

O COMITÉ SANITARIO anunciou novas medidas 
para frear o avance da pandemia, que entraron 
en vigor o venres 6 de novembro, ás 15.00 
horas, tras a publicación do DOG. As medidas 
que terán unha duración de 30 días, son: 
 
-PECHE PERIMETRAL: só se permite a libre 
mobilidade entre os concellos de Marín, 
Pontevedra, Barro, Poio, Vilaboa, 
Pontecaldelas, Campolameiro, Cerdedo, 
Cotobade e Soutomaior. Para o resto, están 
prohibidas as entradas e saídas, salvo 
excepcións. 
 

-EXCEPCIÓNS ás restricións da mobilidade: 
seguen vixentes todas as excepcións, relativas a 
cuestións laborais, académicas, de coidado a 
persoas dependentes e maiores e de sanidade. 
 
-Segue vixente a restrición das REUNIÓNS SÓ 
CON CONVIVINTES. 
 
-PECHE DA HOSTELERÍA: só se permitirá recoller 
a comida no local e o servizo a domicilio. 
 
-O COMERCIO mantén as mesmas medidas 
actuais. Pódese seguir acudindo aos 
establecementos. 
 
-Só se poderá facer DEPORTE INDIVIDUAL. 
 
 
 

 NOVO PROXECTO “NOVA TERRA 

PONTEVEDRA” 

O proxecto “Nova Terra Pontevedra” nace da 
colaboración entre Pontelovers, Concello de 
Pontevedra e a Deputación de Pontevedra, co 
obxectivo de dinamizar e visibilizar o comercio 
de proximidade da cidade. 
 
De este xeito, preténdese concienciar á cidade 
de Pontevedra de que a recuperación 
económica comeza polo consumo de produtos 
locais en tendas locais. 
 
É unha iniciativa da Concellería de Promoción 
Económica e Turismo en colaboración coa 
Deputación de Pontevedra, que consiste en: 
 
- Asesoramento a comerciantes  
- Concursos 
- Accións de escaparatismo 
- Ambientación de rúa  
- Obradoiros 
- Cultivo ecolóxico 
 
E para os máis pequenos  
 
- Cociña saudable 
- Monicreques con materiais de refugallo. 
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 PROGRAMA DE ACCIÓN 

INMEDIATA PARA APOIAR, ASESORAR E 

FORMAR A PEMES E AUTÓNOMOS DE 

GALICIA 

O Instituto Galego de Promoción Económica 
pon en marcha un Programa de acción 
inmediata para as pemes e autónomos de 
Galicia. 
 
Este programa consta de tres liñas de acción: 
 
-CONSULTA RÁPIDA, gratuita e a tempo real 
sobre xestión empresarial cun soporte experto 
sobre ámbito xeral, financiero, negocio, 
operacións e persoas. 
 
-ASESORAMENTO EN LIÑA, con medidas de 
asesoramento e formación inmediatas e 
gratuitas para a implantación de medidas 
urxentes no ámbito xeral, financieiro, negocio, 
operacións e persoas, cunha atención diaria de 
15 días e 4 semanas de seguimento. 
 
-NOVO RE-ACCIONA, apoio estratéxico e 
servizos de mellora e profesionalización para 
recuperar a competitividade nos ámbitos de 
desenvolvemento estratéxico, 
profesionalización, dixitalización e innovación. 
Duración de 3 a 5 meses. 
 

 APROBACIÓN MEDIDAS SOCIAIS 

COMPLEMENTARIAS PARA A 

PROTECCIÓN DO DESEMPREGO E DE 

APOIO AO SECTOR CULTURAL 

O Real Decreto-lei 32/2020, do 3 de novembro, 
regula as medidas sociais complementarias para 
a protección do desemprego e de apoio ao 
sector cultural que o Goberno decide tendo en 
conta a evolución da pandemia. 
 
Os puntos máis importantes deste paquetes de 
medidas son: 
 
1) Subsidio especial por desemprego 
 
Novo subsidio especial de desemprego de 
natureza extraordinaria, por un prazo de 
noventa días. 
 

Esta nova medida de protección dará cobertura 
a quen esgotase as súas prestacións entre o 14 
de marzo e o 30 de xuño de 2020 e non teñan 
acceso a outras axudas nin posibilidade de 
incorporarse ao mercado laboral. 
 
Os posibles beneficiarios e beneficiarias han de 
estar en situación de desemprego e rexistrados 
nos sistemas públicos como demandantes. 
Tamén poderán acceder ao subsidio as persoas 
que estean a cumprir o mes de espera para 
acceder ao subsidio de esgotamento da 
prestación contributiva. 
 
O subsidio non será compatible coa percepción 
da renda mínima, a renda de inclusión, salario 
social ou axudas análogas de calquera 
administración pública. 
 
2) Prórroga do acceso extraordinario ao 
desemprego dos artistas de espectáculos 
públicos 
 
Amplíase a duración da prestación económica 
por desemprego para artistas en espectáculos 
públicos prevista no artigo 2 da Real Decreto-lei 
17/2020, do 5 de maio. Deste xeito, quen tivese 
dereito a ela, conforme o establecido en 
devandito Real Decreto-lei, poderán continuar 
percibíndoa ata o 31 de xaneiro de 2021. 
 
3) Subsidio para persoal técnico e auxiliar da 
cultura 
 
Establécese un subsidio excepcional por 
desemprego para o persoal técnico e auxiliar do 
sector da cultura, do que se poderán beneficiar 
esta colectividade de persoas traballadoras por 
conta allea. Para recoñecer este subsidio 
aténdese, entre outros requisitos, aos sectores 
de actividade nos que se prestou servizos, en 
función do código CNAE, e ao período de 
ocupación cotizada desde o 1 de agosto de 
2019, esixíndose un mínimo de 35 días no 
Réxime Xeral a Seguridade Social. Neste caso, a 
duración é de tres meses 
 
4) Facilidades para a tramitación e mellora aos 
fixos descontinuos 
 
Non será necesario acreditar a procura activa de 
emprego para acceder ao programa de renda 
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activa de inserción ata o próximo 31 de xaneiro 
(art. 277.4  LGSS). 
 
Na duración do subsidio por desemprego para 
os traballadores fixos descontinuos 
entenderanse como traballados os períodos nos 
que fosen beneficiarios das axudas 
determinadas pola Real Decreto-lei 8/2020 do 
17 de marzo. 
 

Data de publicación: 03/11/2020 

Data de inicio de solicitude: 04/11/2020 

Data fin solicitude: 19/11/2020 

Procedemento: 13490 

 

 PROGRAMA INTEGRADOS DE 

EMPREGO DE GALICIA 

A Asociación de Comerciantes, Empresarios e 

Profesionais CCA Compostela Monumental pon 

en marcha o Programa Integrados de Emprego 

2020/2021 para cen persoas desemepregadas 

dos seguintes colectivos: 

-Persoas desempregadas con risco de exclusión 

social 

-Persoas beneficiarias do tramo de inserción 

laboral de renda de inclusión social de Galicia 

-Persoas menores de 30 anos desempregadas 

con baixa cualificación 

- Mulleres desempregadas 

O obxectivo é 45% de inserción gracias a accións 

como a Información, orientación e 

asesoramento; Talleres e obradoiros de 

coaching, habilidades, intelixencia emocional, 

mobilidade laboral; Formación transversal 

tecnolóxica e idiomas; Formación para o 

emprego; Prácticas profesionais non laborais; 

Prospección, intermediación e inserción laboral. 

 

 

 

 

 PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE 

GALICIA PARA AS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS / 

MICROEMPRESAS / HOSTALERÍA – 

COVID-19 

A Xunta de Galicia apoia aos autónomos con 84 

millóns de euros dada a súa importancia como 

motor da economía en Galicia e peza clave para 

a recuperación económica xurdida pola crise do 

Covid-19 

Unhas 30.000 persoas traballadoras autónomas 

e 10.000 microempresas veranse beneficiados 

por este plan que se caracteriza pola súa 

accesibilidade dos requisitos e a axilidade a la 

hora de tramitar as axudas, incluindo tres liñas 

de actuación: autónomos (con ou sen persoal a 

cargo), microempresas e autónomos con 

persoal e establecementos hosteleiros. 

 

PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

AFECTADAS POLA CRISE DO COVID-19 

(TR400A) 

Obxecto: 

Aprobar as bases reguladoras polas que se 

rexirá a convocatoria pública de axudas para 

as personas trabajadoras autónomas de 

Galicia do Programa de rescate de las 

personas trabajadoras autónomas (código 

de procedimiento TR400A). 

A finalidade deste programa é a concesión 

dunha axuda económica ás persoas 

trabajadoras autónomas, para facer frente á 

situación económica motivada pola 

pandemia do COVID-19, que contribúa ao 

mantenemento da actividade económica e 

do emprego.  

Persoas beneficiarias:  

Persoas traballadoras autónomas dadas de 

alta no RETA ou Réxime do Mar, incluidas as 

persoas autónomas societarias. 
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Orzamento: 

30 millóns de euros (financiación FSE) cunha 

reserva de 2 millóns de euros para os 

sectores máis afectados pola paralización da 

actividad económica.  

 

Características da axuda: 

O apoio será de 1.200 euros por persoa 

traballadora autónoma e de 2.000 euros 

para os sectores ou actividades económicas 

especialmente paralizadas como é o caso do 

lecer nocturno, feiras e negocios encadrados 

en determinados CNAE relacionados coa 

cultura e o lecer en xeral. 

 

Requisitos: 

-Estar en alta no RETA ou Réxime do Mar, 

que teñan domicilio fiscal en Galicia e teñan 

recoñecido o cese ordinario ou 

extraordinario da actividade (segundo o Real 

Decreto-lei 30/2020, de 29 de setembro). 

-Que está ao día nas súas obrigas tributarias, 

estatais e autonómicas, e coa Seguridade 

Social e non ter pendente de pagamento 

ninguna débeda coa Administración pública 

da Comunidade Autónoma. 

-Que non estea afectada polo réxime de 

minimis a que se acolle esta orde. 

-Que sean veraces todos os datos da 

declaración responsable. 

 

Compromiso: 

Manter a actividade económica de alta 

durante 2 meses dende a publicación da 

orde de axudas. 

 

Data de publicación: 18/11/2020 

Data de inicio de solicitude: 19/11/2018 

Data fin solicitude: 18/12/2020 

Procedemento: TR400A 

 

 

 

 

PROGRAMA I. MICROEMPRESAS 

Obxecto: 

Este programa ten por obxecto apoiar o 

mantemento do emprego e a actividade 

económica das persoas traballadoras 

autónomas con persoal contratado por 

conta allea ou ao seu cargo,  microempresas 

e, excepcionalmente, as pemes que 

desenvolvan a súa actividade económica en 

sectores especialmente paralizados pola 

COVID-19. 

 

Persoas beneficiarias: 

Microempresas ou traballadores autónomos 

con persoal contratado ao seu cargo e que 

pertenzan a calquera tipo de sector 

económico. 

Excepcionalmente, poderanse acoller tamén 

as pemes, sempre que pertenzan a sectores 

cuxa actividade estivese especialmente 

paralizada como consecuencia da crise do  

COVID 19 (lecer nocturno, feiras e negocios 

encadrados en determinados CNAE 

relacionados coa cultura, o turismo e o lecer 

en xeral). 

 

Orzamento: 

37 millóns de euros dos cales, 35 millón de 

euros destínanse a todos os sectores 

económicos e resérvanse 2 millóns de euros 

para os sectores especialmente paralizados. 

 

 

Características da axuda: 

4.000 euros de apoio que se abonarán en 

dous pagos de 2.000 euros, un no momento 

da resolución da concesión da axuda dentro 

do ano 2020 e outro no mes de xaneiro de 

2021, despois da comprobación de que se 

cumpren os requisitos. 

 

Para as actividades económicas 

especialmente paralizadas, incrementarase 

o importe da axuda en 1.000 euros máis, 

abonándose 2.500 euros no ano 2020 e 

2.500 euros no 2021. 
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Requisitos: 

 

- Que teñan domicilio fiscal en Galicia. 
- Que teñan ou tivesen autorizado un  ERTE 
derivado da crise COVID-19 desde a 
declaración do estado de alarma. 
- Que a facturación descendese polo menos un 
45% no ano 2020, realizándose unha 
comparación entre o facturado en todo o ano 
2019 e o primeiros tres trimestres do ano 
2020. 
- Que está ao día nas súas obrigas tributarias, 
estatais e autonómicas, e coa Seguridade Social 
e non ter pendente de pagamento ninguna 
débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma. 
- Que non estea afectada polo réxime de 
minimis a que se acolle esta orde. 
- Que sean veraces todos os datos da 
declaración responsable. 
 
Compromiso: 
Manter a actividade económica e o emprego 
durante 6 meses desde a publicación da orde. 
Non se entenderá como incumprido este 
compromiso cando o contrato de traballo 
extíngase por despedimento disciplinario 
procedente, dimisión, morte, xubilación ou 
incapacidade permanente, nin polo fin dun 
contrato fixo descontinuo cando non supoña un 
despedimento senón a interrupción do mesmo. 
En particular, no caso de contratos temporais, 
este compromiso non se considerará extinguido 
cando se extinga por  expiración do tempo 
convido ou a realización da obra ou servizo que 
constitúe o seu obxecto ou cando non poida 
realizarse de forma inmediata a actividade 
obxecto de contratación. 
 
 

Data de publicación: 27/11/2020 

Data de inicio de solicitude: 28/11/2018 

Data fin solicitude: 28/12/2020 

Procedemento: TR400B 

 

 

 

 

 

PROGRAMA II. HOSTALERÍA 

Obxecto: 

Este programa ten por obxecto apoiar as 

persoas traballadoras autónomas persoa 

física ou con personal contratado por conta 

allea ao seu cargo, microempresas, as 

pemes, calquera que sexa a súa forma 

xurídica e que pertenzan ao sector da 

hostalaría e que se vexan afectadas polo 

peche conforme a normativa ditada polas 

autoridades sanitarias. 

 

Persoas beneficiarias: 

Microempresas, pemes ou traballadores 

autónomos ou con persoal contratado ao 

seu cargo do sector da hostalaría; 

considerándose tamén dentro do sector os 

hoteis, hostais, casas rurais e outros tipos de 

aloxamentos. 

 

Orzamento: 

A dotación é de 17 millóns de euros. 

 

Características da axuda: 

1.500 euros de apoio económico por mes de 

paralización da actividade dun 

establecemento, desde o mes de outubro, 

cun mínimo de dúas semanas, aplicándose a 

parte proporcional (neste caso, 750 euros 

por mes e establecemento). 

2.000 euros de apoio económico por mes 

paralizado dun establecemento que ocupen 

10 ou máis de 10 persoas traballadoras, 

desde outubro, cun mínimo de dúas 

semanas (neste caso, 1.000 euros por mes e 

establecemento). 

As axudas serán por establecemento 

paralizado, podendo ter a persoa o entidade 

beneficiaria máis dun establecemento con 

dereito a axuda. 

O aboamento realizarase polo cen por cento 

no ano 2020.  

Estas axudas son compatibles co Programa I 

e coas demáis axudas que poidan outorgar 

as administración públicas. 
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Requisitos: 

- Que teñan domicilio fiscal en Galicia. 

- Que estean afectados polos supostos de 

peche do establemecemento ou de peche 

perimetral do concello pola autoridade 

sanitaria da Xunta de Galicia desde o mes de 

outubro. 

-Que teñan pechada a actividade durante un 

mínimo de dúas semanas, entendendo que 

non se lles permita o consumo dos clientes 

dentro do establecemento ou nas súas 

terrazas. 

-Que está ao día nas súas obrigas tributarias, 

estatais e autonómicas, e coa Seguridade 

Social e non ter pendente de pagamento 

ninguna débeda coa Administración pública 

da Comunidade Autónoma. 

-Que non estea afectada polo réxime de 

minimis a que se acolle esta orde. 

- Que sean veraces todos os datos da 

declaración responsable. 

 
Data de publicación: 27/11/2020 

Data de inicio de solicitude: 28/11/2018 

Data fin solicitude: 28/12/2020 

Procedemento: TR400C 

 
 

 

 

 

 

Para mais información, visita as nosas webs: 

http://www.apegalicia.es/ 

http://www.apegalicia.gal/ 
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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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