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BOLETÍN FEBREIRO 2021 

 

APE GALICIA - NOVAS 

 REUNIÓN EN LIÑA DA MESA DO EMPREGO AUTÓNOMO SOBRE O II PLAN DE 

RESCATE DA XUNTA DE GALICIA 

 APE GALICIA PARTICIPA NO DEBATE SOBRE AS ORDES PREVISTAS DA 

CONSELLERÍA DE IGUALDADE E EMPREGO DA XUNTA DE GALICIA 

 ENTREVISTA Á SECRETARIA TÉCNICA EXECUTIVA DE APE GALICIA, SONIA ACUÑA, 

EN ESRADIO GALICIA 

 APE GALICIA ASISTE AO SEMINARIO CELEBRADO POLA XUNTA DE GALICIA PARA 

ANALIZAR O II PLAN DE RESCATE PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

E MICROEMPRESAS 

 APE GALICIA ORGANIZA A WEBINAR “II PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA”  

 O SUBDIRECTOR XERAL DE EMPREGO INFORMA SOBRE O II PLAN DE RESCATE DA 

XUNTA DE GALICIA NUNHA REUNIÓN ORGANIZADA POR APE GALICIA 

 

 

APE GALICIA - FORMACIÓN 

 A ESCOLA GALEGA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E O INSTITUTO DE 

SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA CONVOCAN DOUS CURSOS BÁSICOS 

DE PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 AULA VIRTUAL TIC EMPRENDEDORES DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

 APE GALICIA E MAUDE STUDIO PRESENTAN OS NOVOS CURSOS GRATUITOS 

PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, TRABALLADORES POR CONTA 

ALLEA OU EN SITUACIÓN DE ERTE 

 

 

 

 

 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

 A XUNTA DE GALICIA QUERE ACTIVAR O SEGUNDO PLAN DE RESCATE A PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA NESTE MES DE 

FEBREIRO 

 XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS DIRECTAS DA POLÍTICA AGRARIA COMÚN 

 OS AUTÓNOMOS XA PODEN CONSULTAR TELEMÁTICAMENTE CADA MES A SÚA 

CUOTA DA SEGURIDADE SOCIAL 

 A XUNTA INVISTE 800.000 EUROS NA PROGRAMACIÓN DAS SALAS PRIVADAS DE 

CONCERTOS A TRAVÉS DUNHA LIÑA EXTRAORDINARIA DE SUBVENCIÓNS 

 NA XUNTA COMEZA A TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA DO SEGUNDO PLAN DE 

RESCATE A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E 

HOSTALARÍA 

 O GOBERNO CENTRAL MODIFICA A PRÓRROGA POR CESE DE ACTIVIDADE PARA 

FACILITAR O ACCESO AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS 

 A XUNTA REAFIRMA O SEU APOIO AO SECTOR DO TAXI CUNHA NOVA 

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A COMPRA DE VEHÍCULOS ACCESIBLES E 

POUCO CONTAMINANTES  

 A CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE ACTIVA O MODELO DE 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE SITUACIÓN NOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 

TEMPORAL DE EMPREGO POR FORZA MAIOR DE IMPEDIMENTOS OU 

LIMITACIÓNS DE ACTIVIDADE POLA COVID-19 

 AVANCES NO SEGUNDO PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA 

 O MINISTERIO DE FACENDA LANZA UN MOSTRADOR VIRTUAL PARA 

AUTÓNOMOS E PEMES 

 GALICIA MANTENSE EN MÁXIMA RESTRICIÓN PARA CONSOLIDAR A MELLORÍA 

DAS ÚLTIMAS SEMANAS E PREPARAR UNHA APERTURA GRADUAL E COA 

MÁXIMA SEGURIDADE 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS COVID-19 EN GALICIA 

 PUBLICADAS NO DOG AS BASES REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE DA 

XUNTA DE GALICIA PARA PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E 

MICROEMPRESAS 

 A XUNTA IMPULSA A COMPETITIVIDADE EMPRESARIAL A TRAVÉS DUNHA NOVA 

LIÑA DE AXUDAS QUE APOIA PROXECTOS DE I+D+i NO QUE COLABORAN ENTRE 

PEMES GALEGAS 

 A XUNTA DE GALICIA AMPLÍA ATA OS 7 MILLÓNS DE EUROS AS AXUDAS PARA 

FACILITAR A RESTAURANTES E CAFETERÍAS O ACONDICIONAMENTO DE 

TERRAZAS E AS VENDAS A DOMICILIO OU PARA LEVAR 



 

3 
BOLETÍN APE GALICIA *  FEBREIRO 2021 

 O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, ADIANTOU 

CAMBIOS NAS RESTRICIÓNS VIXENTES POLA COVID EN GALICIA 

 PUBLICADA NO DOG AS AXUDAS DO PROGRAMA I – HOSTALARÍA E O 

PROGRAMA II – OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS DO II PLAN DE RESCATE DA 

XUNTA DE GALICIA 

 O PRESIDENTE DO GOBERNO ANUNCIA UN PAQUETE DE AXUDAS DE 11.000 

MILLÓNS DE EUROS PARA EMPRESAS, PEMES E PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS 

 A XUNTA REFORZA CON 21 MILLÓNS DE EUROS O APOIO Á MULLER FRONTE AOS 

EFECTOS DA COVID-19 CON MEDIDAS PARA IMPULSAR A CONCILIACIÓN, O 

EMPREGO, A FORMACIÓN E A ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS DA VIOLENCIA DE 

XÉNERO 

 PRÓRROGA DA ESTRATEXIA DE SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 2015 - 2020 

 NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS CONTRA A EXPANSIÓN DO 

CORONAVIRUS EN GALICIA 

 A CONSELLERÍA DE SANIDADE ACTIVA O PLAN HOSTALARÍA SEGURA 

 PROCEDEMENTO DA DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AFORO E TRAZABILIDADE 

DO PLAN HOSTALARÍA SEGURA DA XUNTA DE GALICIA  

 GALICIA PORÁ EN MARCHA UN PROGRAMA CON MEDIDAS ESPECÍFICAS PARA 

REACTIVAR O COMERCIO DE PROXIMIDADE
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 REUNIÓN EN LIÑA DA MESA DO 

EMPREGO AUTÓNOMO SOBRE O II 

PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE 

GALICIA 

 

 
 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

e a secretaria técnica executiva, Sonia Acuña, 

continúan traballando no segundo Plan de 

Rescate dirixido ás persoas traballadoras 

autónomas, microempresas e hostalaría da 

Xunta de Galicia, xunto coa conselleira de 

Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, e 

os representantes de ATA Galicia e Agtamar.  

 

 APE GALICIA PARTICIPA NO DEBATE 

SOBRE AS ORDES PREVISTAS DA 

CONSELLERÍA DE IGUALDADE E 

EMPREGO DA XUNTA DE GALICIA 

 

 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

e a secretaria técnica executiva, Sonia Acuña, 

participan a través de videoconferencia no 

debate sobre as ordes previstas pola Dirección 

Xeral de Emprego da Xunta de Galicia 

correspondentes a este ano 2021. 

Xunto con representantes doutras asociacións 

do sector, o obxectivo é o de consolidar as 

estratexias de apoio para as persoas 

traballadorras autónomas neste ano.  

 
 

 ENTREVISTA Á SECRETARIA TÉCNICA 

EXECUTIVA DE APE GALICIA, SONIA 

ACUÑA, EN ESRADIO GALICIA 

 

 
 

O A secretaria técnica executiva de APE Galicia, 
Sonia Acuña, concedeu unha entrevista ao 
director de esRadio Galicia, Ignacio Balbao, 
onde fixeron un repaso da situación que están 
atravesar os máis de doscentas mil persoas 
traballadoras autónomas en Galicia, sobre todo 
pola situación xurdida pola crise do Covid-19, e 
os retos aos que se afronta a asociación neste 
ano 2021.  

Así, Sonia Acuña, falou sobre APE Galicia, unha 
asociación de autónomos e pequenas empresas 
cen por cento galega con 65.000 autónomos 
agrupados ao redor de cen asociacións 
asociadas, e que está presente na Mesa do 
Emprego Autónomo xunto a ATA Galicia e 
Agtamar e presidida pola Consellería de 
Emprego e Igualdade, onde estiveron 
diseñando o Segundo Plan de Rescate a 
autónomos, microempresas e hostalería da 
Xunta de Galicia. 

Sobre este plan, a secretaria técnica quixo 
destacar a necesidade de que os beneficiarios 
reciban as axudas canto antes xa que as 
necesitan con urxencia neste difícil momento, 

 

APE GALICIA - NOVAS 

https://www.facebook.com/agtamarupta/?__cft__%5b0%5d=AZULYXc1DlFf6OGWt_WCewtokC4RwMOOYg17sIUGQAdIcMneQfKCI0KpWl9is3NuAAFjpZs3K-KVfETgBzCiEW4G1bJ78-eezPN6PYg8LPX36cEruj18PjkuuNwb3LNykI6-ntT_xTgfrJK7Hg2SXjKer7z5M1Bmr5VWXjc8sdNIHhzuJqGoQbbPwznjzpJqF2Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/agtamarupta/?__cft__%5b0%5d=AZULYXc1DlFf6OGWt_WCewtokC4RwMOOYg17sIUGQAdIcMneQfKCI0KpWl9is3NuAAFjpZs3K-KVfETgBzCiEW4G1bJ78-eezPN6PYg8LPX36cEruj18PjkuuNwb3LNykI6-ntT_xTgfrJK7Hg2SXjKer7z5M1Bmr5VWXjc8sdNIHhzuJqGoQbbPwznjzpJqF2Q&__tn__=kK-R
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polo que a facilidade e axilidade na tramitación 
e o pago es primordial. 

Neste sentido, lembrou Acuña, a Xunta xa ven 
coa experiencia do primeiro plan e demostrou 
que foi excelente nestes aspectos, por iso, 
lamentou a actitude tanto de deputacións como 
dos concellos que perderon a oportunidade de 
apoiar ao sector colaborando neste segundo 
plan por non estar de acordo en que a 
Administración Autonómica xestionara os 
fondos. 
 
A pesar de que actualmente os problemas 
derivados pola pandemia centran a maior parte 
da actividade da asociación, a representante de 
APE Galicia comentou tamén outras tarefas que 
levan a cabo como a formación, a información, 
as charlas... todo dirixido a apoiar e axudar 
tanto as persoas traballadoras autónomas e 
pequenas empresas de Galicia. 
 
Ao respecto da formación, o director de esRadio 
Galicia quixo saber cal era a necesidade máis 
destacable entre os autónomos ao que a 
secretaria técnica executiva non dubidou en 
responder que a súa dixitalización, o que 
quedou máis que de manifesto na nova 
realidade, e que unha das apostas tanto da 
asociación como da Xunta de Galicia para este 
ano 2021. 

 

 APE GALICIA ASISTE AO SEMINARIO 

CELEBRADO POLA XUNTA DE GALICIA 

PARA ANALIZAR O II PLAN DE RESCATE 

PARA PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS E MICROEMPRESAS 

 

 

A Xunta de Galicia convidou a APE Galicia a 

asistir a un seminario para tratar sobre as novas 

ordes do II PLAN DE RESCATE para PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS e 

MICROPEMES.  

Nesta segunda fase do plan, destácanse os 

seguintes puntos:  

- Non é necesario cesamento de actividade, nin 

ter autorizado un erte. o unico requisito é ter 

unha baixada de facturación anos 19-20  

- Poderán ser beneficiarios destas subvencións, 

aínda que existan débedas tributarias que non 

poden superar o 80% de axúda.  

- Axilidade na xustificación  

O presuposto de ambas axudas ascende a 

30.000.000 EUROS  

Documentación complementaria:  

Estimación directa:  

– Modelo 390 de los años 2019 y 2020.  

– Modelo 303 de los años 2019 y 2020.  

– Modelo 130 IV trimestre de los años 2019 y 

2020.  

Módulos:  

LIBRO DE COMPRAS, FRA. S RECIBIDAS, LIBRO 

DE CAIXA, EXTRACTO DE TPV ou CAIXA 

REXISTRADORA, OU CALQUERA 

DOCUMENTACIÓN QUE XUSTIFIQUE A BAIXADA 

DE FACTURACIÓN  

OUTROS DATOS DE INTERÉS  

Se a documentación xustificativa é a mesma que 

se achegou para a solicitude do 1 er. plan de 

rescate, a Xunta de Galicia procederá a 

traspasar a devandita documentación a este 

novo expediente, polo que non será necesario 

achegala de novo.  

En caso de existir aprazamentos coa S.S. ou a 

AEAT, é aconsellable que se achegue un 

certificado de estar ao corrente de pago 

actualizado.  

Na solicitude, débese indicar se se recibiu a 

primeira axuda, aínda que isto non terá efectos 

á hora de outorgar esta nova axuda. 
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 APE GALICIA ORGANIZA A WEBINAR “II 

PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE 

GALICIA”  

 

 
 

 
 

APE Galicia celebra o luns 22 de febreiro a 

Webinar "II Plan de Rescate destinado ás 

Persoas Traballadoras Autónomas e 

Microempresas", que contará coa intervención 

do subdirector xeral de Emprego, D. Juan Lirón 

Lago, quen presentará e resolverá todas as 

cuestións relativas a presentación e tramitación 

das solicitudes da segunda fase de axudas da 

Xunta de Galicia, tanto ás persoas traballadoras 

autónomas e microempresas coma as da 

hostalaría e outras actividades. 

 

 O SUBDIRECTOR XERAL DE EMPREGO 

INFORMA SOBRE O II PLAN DE RESCATE 

DA XUNTA DE GALICIA NUNHA 

REUNIÓN ORGANIZADA POR APE 

GALICIA 

 

A sesión realizada por videoconferencia contou 

cunhas 180 persoas e iniciouse coa 

presentación do acto por parte da secretaria 

técnica executiva de APE Galicia, Sonia Acuña 

Pazos, e o saúdo do presidente da asociación, 

José Ramón Caldas, quen agradeceu o 

compromiso e a colaboración da Xunta de 

Galicia coas persoas traballadoras autónomas. 

Deste xeito, a directora xeral de Emprego quixo 

estar presente no inicio da reunión onde puxo 

en valor a iniciativa de APE Galicia para poder 

consolidar o plantexamento do Goberno galego 

de acompañar ao sector, imprescindible para a 

revitalización da economía. 

Polo súa parte, o subdirector xeral de Emprego, 

Juan Lirón Lago, foi o encargado de explicar os 

puntos máis imortantes deste segundo plan de 

rescate e responder as cuestións que foron 

formulando os asistentes. 

A Xunta de Galicia considera fundamental que 

os beneficios deste plan cheguen a maior 

número de afectados posibles e canto antes, 

polo que piden que se intente facer as 

solicitudes correctamente e cumplindo con 

todos os requisitos, para evitar requirimentos e 

atrasos no pago, xa que esto suporía poñerse de 

novo na cola na tramitación. 

Por iso, 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.  

Tamén poden facer as súas consultas a través do 

nos correo electrónico info@apegalicia.es 

 

 

 

 

http://www.oficinadoautonomo.gal/?fbclid=IwAR3qEDdZg8agqMzX-xzJdZJnPt-G8h1Pr5gMZ8nX3CRhvMvvLK4XUHsGdpw
mailto:info@apegalicia.es
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 A ESCOLA GALEGA DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E O 

INSTITUTO DE SEGURIDADE E SAÚDE 

LABORAL DE GALICIA CONVOCAN 

DOUS CURSOS BÁSICOS DE 

PREVENCIÓN DE RISCOS LABORAIS 

 

Dirixidos ao personal empregado público, a 

persoas que traballen por conta allea ou 

autónomos, a empresarios e a persoas con 

inquietudes no ámbito da prevención de riscos 

laboráis, as actividades serán impartidas en 

modelo de teleformación.  

Conta de dous cursos: 

- 300 prazas do curso Prevención de 

riscos laborais. Nivel básico de 60 horas 

que se levará a cabo do 10 de marzo ao 

5 de maio de 2021. 

Contido. 

1º. Conceptos básicos sobre seguridade 

e saúde no traballo. 

2º. Riscos xerais e a súa prevención. 

3º. Riscos específicos do sector da 

actividade da empresa e a súa 

prevención. 

4º. Elementos básicos da xestión da 

prevención de riscos. 

5º. Primeiros auxilios. 

6º. Prevención de riscos laborais desde 

a perspectiva de xénero. 

 

- 100 prazas do curso Prevención de 

riscos laborais en actividades de tempo 

libre. Nivel básico de 60 horas que se 

levará a cabo do 10 de marzo ao 6 de 

maio de 2021. 

Contido: 

1º. Conceptos básicos sobre seguridade 

e saúde no traballo. 

2º. Riscos xerais e a súa prevención. 

3º. Riscos específicos do sector da 

actividade da empresa e a súa 

prevención. 

3.1º. Actividades de tempo libre. 

4º. Elementos básicos da xestión da 

prevención de riscos. 

5º. Primeiros auxilios. 

6º. Prevención de riscos laborais desde 

a perspectiva de xénero. 

 

 AULA VIRTUAL TIC EMPRENDEDORES 

DA DEPUTACIÓN DE PONTEVEDRA 

 

 

 

APE GALICIA  -  FORMACIÓN 
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 APE GALICIA E MAUDE STUDIO 

PRESENTAN OS NOVOS CURSOS 

GRATUITOS PARA PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, 

TRABALLADORES POR CONTA ALLEA 

OU EN SITUACIÓN DE ERTE 

 

Máis información e inscricións na nosa web: 

www.apegalicia.gal 

 

 A XUNTA DE GALICIA QUERE 

ACTIVAR O SEGUNDO PLAN DE RESCATE A 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, 

MICROEMPRESAS E HOSTALARÍA NESTE 

MES DE FEBREIRO 

 
 
A intención da Xunta de Galicia é a de activar 
neste mes de febreiro a segunda convocatoria 
do Plan de Rescate dirixido a autónomos, 
microempresas e establecementos hostaleiros 
afectados polas restricións sanitarias como 
consecuencia da pandemia para cumprir así o 
compromiso adquirido cos interlocutores 
sociais e colectivos máis afectados de activar 
estas axudas o antes posible, dado o carácter 
urxente das mesmas. 

Tal e como anunciaron o vicepresidente 
primeiro e conselleiro de Presidencia, Xustiza e 
Turismo, Alfonso Rueda, e a conselleira de 
Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana, 
no encontro en Santiago de Compostela co 
presidente do Clúster de Turismo de Galicia, 
Cesáreo Pardal, co presidente da Federación 
Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), 
Alberto Varela, e con representantes das 
deputacións provinciais, o Goberno galego 
comezará a tramitar estas axudas para que 
poidan solicitarse o antes posible. 

Os representantes da Xunta de Galicia 
lamentaron esta nova oportunidade perdida 
das deputacións e concellos para adherirse ao 
Plan para poder chegar ao maior número de 
persoas destes sectores que peor o están 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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pasando polas medidas restritivas e lembraron 
que patronal, sindicatos, autónomos e 
representantes doutros sectores afectados, así 
como unha boa parte dos concellos galegos, 
pediron que sexa a Xunta a que xestione as 
axudas, xa que a avala a eficacia demostrada co 
primeiro Plan co que se demostrou a dilixencia 
nos pagos. 

A Administración Autonómica ten por obxectivo 
axudar canto e que chegue os apoios ao maior 
número de persoas afectadas polo que vén de 
elevar de 50 a 75 millóns o orzamento inicial 
previsto para este segundo Plan de Rescate e o 
que se plantexa é que as catro deputacións 
aporten 5 millóns de euros, pero ata o momento 
non se chegou a un acordo 

Ademáis, a súa intención é a de axilizar a 
tramitación e solicitude das mesmas, con 
menos requisitos, máis rápidas, acumulables e 
complementarias coas recibidas no primeiro 
Plan de Rescate e co resto dos apoios anti-covid 
do Goberno galego. 

Os 75 millóns de euros sumaranse aos 86,2 
millóns destinados pola Xunta á primeira 
convocatoria, co que serán en total máis de 160 
millóns de euros que o Goberno destinará en 90 
días a compensar o sacrificio dos negocios 
afectados polas últimas restricións aprobadas 
para preservar a saúde da cidadanía. 
 
Entre as novidades deste segundo Plan con 
respecto ao primeiro son que o importe das 
contías será maior en función das porcentaxes 
de perda acreditadas polos solicitantes e os 
autónomos non terán que acreditar ter recibido 
a prestación por cese de actividade. Tampouco 
se lles esixirá ás microempresas ter activo ou ter 
pasado por un ERTE para optar aos cartos. 

As liñas destinadas a autónomos e 
microempresas, así como unha específica aos 
establecementos hostaleiros pechados polas 
medidas sanitarias, serán compatibles entre si, 
e os perceptores de axudas do primeiro Plan de 
rescate poderán volver solicitalas e, de cumprir 
os requisitos, recibilas. 

A Xunta estenderá estas axudas aos 
establecementos pechados como consecuencia 
das últimas restricións, pero tamén aos que 
soamente puideron servir comidas e bebidas en 
terrazas, para levar, ou a domicilio nas últimas 
semanas. 

 XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS 

DIRECTAS DA POLÍTICA AGRARIA 

COMÚN 

 

Ata o próximo 30 de abril productores agrarios 
poderán presentar a solicitude única de axudas 
directas da Política Agraria Común (PAC) para a 
campaña 2021, que consta dun importe total de 
4.860 millóns de euros. 

Mediante a solicitude única, que se deberá 
presentar ante a autoridade competente da 
comunidade autónoma na que radique a 
explotación ou onde se atopen o maior número 
de animais, pódese solicitar todas as axudas que 
lle podan corresponder dunha sola vez e que se 
poderán aboar en forma de anticipos a partir do 
16 de outubro e o saldo a partri do 1 de 
decembro. 

Os requisitos necesarios para poder optar a 
cada tipo de axuda da PAC se recollen no Real 
Decreto sobre a aplicación dos pagos directos á 
agricultura e a gandaría, publicado en decembro 
de 2014 e modificado o pasado 26 de xaneiro, o 
que asegura un marco estable para os 
agricultores e gandeiros durante o 2021 e o 
2022. 

Ademáis, hoxe tamén se abre o prazo de 
presentación das solicitudes de pago das 
medidas do desenvolvemento rural, a 
comunicación de cesión de dereitos de pago 
básico e a solicitude de dereitos para a Reserva 
Nacional de Pago Básico, orientada esta última, 
a xóvenes agricultores o que se incorporan á 
actividade agraria. 
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 OS AUTÓNOMOS XA PODEN 

CONSULTAR TELEMÁTICAMENTE CADA 

MES A SÚA CUOTA DA SEGURIDADE 

SOCIAL 

 

A Tesorería Xeral da Seguridade Social (TXSS) 
continúa avanzando na transparencia dos seus 
sus procedimientos e en ofrecer aos 
traballadores autónomos cada vez máis 
información sobre a súa situación coa 
Seguridade Social. 

Este novo Servizo de Consulta de recibos 
emitidos para o Réxime Especial de 
Traballadores Autónomos ao que se pode 
acceder a través da ruta cidadáns/cotización, 
permite aos traballadores incluidos no Réxime 
Especial de Traballadores por conta propia ou 
Autónomos (RETA) consultar cada mes a cuota 
que se lle cargará na súa conta bancaria el 
derradeiro día hábil dese mes. 

En concreto, o traballador autónomo obtenrá a 
seguiente información: 

Dende o mesmo día 26 de cada mes: Os 
traballadores incluidos neste Réximen poderán 
consultar a cuota correspondiente a dicho mes 
que se lle cargará na súa conta bancaria o 
derradeiro día hábil do mes e a cuota, no seu 
caso, correspondente ás eventuais liquidacións 
complementarias que se cargarán na conta 
bancaria nese mes. 

Ademáis, poderán comprobar en cualquer 
momento as cuotas xa emitidas por a TXSS para 
o seu cargo dende xullo de 2018, data na que se 
implantou na entidade o procedimento de 
emisión de adeudos conforme aos requisitos 
establecidos pola normativa SEPA, ata o mes 
anterior á consulta.  

Esta información sobre cuotas emitidas non 
certifica que foran efectivamente pagadas polo 
traballador, polo que non serve para acreditar 

que se atopa ao corrente nas súas obrigas coa 
Seguridade Social. 

Asimismo, a información obtenida a través 
deste novo servizo non poderá utilizarse, en 
ningún caso, como documento para o pago de 
cuotas, un abono que só pode realizarse 
mediante o sistema de domiciliación bancaria. 
(Vía: Tesorería Xeral da Seguridade Social). 

 A XUNTA INVISTE 800.000 EUROS NA 

PROGRAMACIÓN DAS SALAS PRIVADAS 

DE CONCERTOS A TRAVÉS DUNHA LIÑA 

EXTRAORDINARIA DE SUBVENCIÓNS 

 

No marco do Xacobeo 2021, a Xunta de Galicia 
activa unha liña extraordinaria de subvencións 
para o desenvolvemento de proxectos de 
programación musical por parte de salas 
privadas habilitadas legalmente para organizar 
espectáculos musicais con público.  

O orzamento é de 800.000 euros para esta nova 
vía de apoio, a través da que busca achegarlles 
liquidez a este tipo de espazos tanto para 
enfrontar os efectos económicos do seu peche 
por mor das restricións aplicadas durante a 
pandemia, como para retomar a súa actividade 
en canto a situación sanitaria o permita. 

Outorgaranse ata 20.000 euros por sala 
adxudicataria para chegar a un mínimo de 40 en 
toda Galicia. 

Poden solicitar estas subvencións todas aquelas 
persoas titulares ou arrendatarias dun 
establecemento, situado na Comunidade 
Autónoma e habilitado como sala de concerto, 
sala de festas ou café-espectáculo, de 
conformidade coa definición recollida no 
Catálogo de espectáculos públicos, actividades 
recreativas e establecementos abertos ao 
público (Decreto 124/2019, do 5 de setembro), 
ademais de como café-concerto, café categoría 
especial ou tablao flamenco, segundo o Decreto 
292/2004, do 18 de novembro. 
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Tamén é requisito ter realizado cando menos 15 
concertos durante o ano 2019 e mais a 
presentación dunha proposta para o 
desenvolvemento deste mesmo mínimo de 
actuacións entre o 1 de xaneiro e o 31 de 
outubro de 2021 como parte da programación 
musical do Xacobeo 2021. 

Con esta medida extraordinaria, a Xunta 
actualiza o seu Plan de reactivación do sector 
cultural fronte á covid-19 para lle dar resposta á 
situación pola que atravesan os profesionais e 
as empresas musicais con motivo da evolución 
actual da pandemia, sumándose a outras 
iniciativas específicas para o ámbito musical xa 
postas en marcha, como os programas Galicia 
Emerxe, Directos Xacobeo’21 en Salas, o apoio 
aos novos formatos dos festivais da marca FEST 
Galicia, a flexibilización nos criterios. 

 

 NA XUNTA COMEZA A TRAMITA-

CIÓN ADMINISTRATIVA DO SEGUNDO 

PLAN DE RESCATE A PERSOAS TRABALLA-

DORAS AUTÓNOMAS, MICROEMPRESAS E 

HOSTALARÍA 

 
 
O segundo Plan de Rescate a persoas 
traballadoras autónomas, microempresas e 
establecemento hostaleiros pasa a fase de 
tramitación administrativa coa máxima 
prioridade posible para que as axudas cheguen 
con urxencia aos sectores máis afectados polas 
restricións sanitarias xurdidas pola crise da 
Covid-19. 

Tras semanas de contactos cas diferentes 
entidades e axentes sociais, a conselleira de 
Emprego e Sanidade, María Jesús Lorenzan, 
quixo valorar o consenso acadado cos 
representantes dos autónomos, nos que APE 
Galicia formou parte moi activa, e coa patronal 

e os sindicatos, cos que tivo a derradeira 
reunión.  

A conselleira comprometeuse a tramitar e pagar 
as axudas coa mesma axilidade que co primeiro 
Plan, co que Administración autonómica terá 
mobilizados en 90 días máis de 160 millóns de 
euros: aos 86,2 millóns do primeiro Plan 
sumaranse os 75 millóns do segundo. 

Segundo afirmou Lorenzana, o Plan activarase 
de inmediato para que as contías económicas 
cheguen a máis, con menos requisitos, máis 
rápidas e acumulables co primeiro Plan de 
rescate, cunha tramitación áxil e eficaz que 
elimine a burocracia, tal e como se fixo co 
reparto do primeiro Plan, co pago dun 70% das 
peticións antes de que rematara o prazo de 
solicitude. 

Entre as novidades do novo Plan destaca o 
importe das contías, que será maior en función 
das porcentaxes de perda acreditadas polos 
solicitantes. Os autónomos, ademais, non terán 
que acreditar ser beneficiarios de prestación 
por cese de actividade e tampouco se lles esixirá 
ás microempresas ter activo ou ter pasado por 
un ERTE para optar aos cartos. 

No caso da hostalaría, os apoios faranse 
extensivos aos establecementos que deban 
permanecer pechados por recomendación 
sanitaria, aos que soamente poden servir 
comidas para levar o de envío a domicilio e 
mesmo aos negocios que no mes de xaneiro so 
puideron traballar coas terrazas operativas. 

Ademais, o Plan contará cunha liña específica de 
axudas para outros sectores diferentes ao da 
hostalería que tamén deben permanecer 
pechados a causa das restricións sanitarias 
como son os negocios de ocio infantil, ximnasios 
ou actividades de feira, entre outros. 
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 O GOBERNO CENTRAL MODIFICA A 

PRÓRROGA POR CESE DE ACTIVIDADE 

PARA FACILITAR O ACCESO AS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTA-

DAS 

 
 
 
A nova norma que publica hoxe o Boletín Oficial 
do Estado e que modifica o Real Decreto-Lei 
2/2021, de 26 de xaneiro, pola que se extendeu 
a prestación por cese de actividade ata o 31 de 
maio, pretende facilitar o acceso a esta 
prestación a aquelas persoas autónomas que 
non podían acreditar con facilidade os seus 
ingresos segundo os requisitos das novas 
prestacións creadas pola Covid-19. 
 
Así, establécense certos mecanismos 
obxectivos para que en determinados supostos 
os traballadores por conta propia que tramitan 
por estimación obxectiva, ou tamén chamado 
por módulos, poidan acreditar a baixada dos 
seus ingresos para acceder ás novas prestacións 
xurdidas pola situación crítica xuridada polas 
medidas restritivas aprobadas para frear a 
pandemia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A XUNTA REAFIRMA O SEU APOIO AO 

SECTOR DO TAXI CUNHA NOVA 

CONVOCATORIA DE AXUDAS PARA A 

COMPRA DE VEHÍCULOS ACCESIBLES E 

POUCO CONTAMINANTES  

 

A conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, 
Ethel Vázquez, xunto co secretario xeral técnico, 
Joaquín Macho, e o director xeral de 
Mobilidade, Ignacio Maestro, mantivo unha 
nova reunión telemática co presidente da 
Federación Galega do Taxi, Manuel Sánchez 
Quindimil, e con membros da xunta directiva. 

Ethel Vázquez explicou que o Diario Oficial de 
Galicia publica unha nova orde de axudas para 
adquirir taxis adaptados a persoas con 
mobilidade reducida, os eurotaxis, e para taxis 
eléctricos e híbridos ou de gas coa fin de facilitar 
a mobilidade coa menor contaminación posible. 

Detallou que nesta convocatoria inicial do ano 
2021 se destinan 350.000 euros a estas axudas 
que subvencionarán a adquisición de vehículos 
desde o comezo do mes de abril do ano pasado 
e ata o vindeiro mes de novembro ou o 
esgotamento do crédito. 

Trátase de axudas de 10.000 euros no caso de 
compra de taxis adaptados, de 6.000 euros para 
os de cero emisións e de 4.000 euros para os de 
baixas emisións. 

A conselleira fixo fincapé en que con esta nova 
convocatoria, a Xunta leva achegado máis de 3 
millóns de euros en subvencións a este sector 
nos últimos 5 anos. 

A titular de Infraestruturas e Mobilidade 
explicou que o departamento que dirixe 
continúa traballando nesta liña porque os taxis 
mellor preparados poderán prestarlle un servizo 
de máis calidade aos galegos e contribuirán a 
reducir as emisións contaminantes. 
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Agradeceu o esforzo de adaptación continuo 
que vén realizando o sector, que está a sufrir, 
tamén, as consecuencias da caída da 
mobilidade como consecuencia da pandemia. 

Neste sentido, na xuntanza púxose enriba da 
mesa o compromiso do colectivo coa 
mobilidade segura e co cumprimento estrito 
das medidas de prevención e de protección da 
saúde. 

 

 A CONSELLERÍA DE EMPREGO E 

IGUALDADE ACTIVA O MODELO DE 

COMUNICACIÓN DE CAMBIO DE 

SITUACIÓN NOS EXPEDIENTES DE 

REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPREGO 

POR FORZA MAIOR DE IMPEDIMENTOS OU 

LIMITACIÓNS DE ACTIVIDADE POLA COVID 

 

 A consellería de Igualdade e Emprego publicou 

no DOG do 5 de febreiro a orde para regular o 

procedemento do modelo de comunicación de 

cambios de situación nos expedientes de 

regulación temporala de emprego por forza 

maior de impedimentos ou limitacións de 

actividade pola Covid-19, que están en vigor 

dende a publicación do Real Decreto Lei 2/2021, 

do 26 de xaneiro, onde se establece que non é 

preciso tramitar un novo expediente 

administrativo para acceder a eles, sempre que 

se realice unha comunicación do cambio de 

situación á autoridade laboral. 

A presentación deberá facerse 
obrigatoriamente por medios electrónicos a 
través do formulario normalizado disponible na 
sede electrónica da Xunta de Galicia 
(https://sede.xunta.gal), xunto coa 
documentación complementaria. 

 AVANCES NO SEGUNDO PLAN DE 

RESCATE DA XUNTA DE GALICIA 

 

A Xunta prevé concluír a tramitación 

administrativa do segundo plan de rescate para 

autónomos,  microempresas, establecementos 

hostaleiros e outras actividades pechadas polas 

restricións impostas para evitar a proliferación 

da pandemia da covid-19. 

A orde de axudas, de 75 millóns de euros, xa 
está practicamente finalizada, polo que 
podemos avanzarlles un resumo deste II PLAN 
DE RESCATE, que pode sufrir algunha lixeira 
modificación, pola incorporación dalgunhas 
achegas dos principais sectores de actividade 
económica afectados pola crise. 
 
Despois da última reunión por videoconferencia 
da conselleira de Emprego e Igualdade, María 
Jesús Lorenzana con  APE Galicia, ATA 
e  AGTAMAR, representando ao colectivo 
autónomo, e posteriormente coa CEG  
(Confederación de Empresarios de Galicia) e 
representantes dos sindicatos UXT e CC  OO 
iniciouse a tramitación administrativa da 
convocatoria. 
 
É unha "prioridade", tanto do goberno galego 
como das asociacións que participan no deseño 
destas axudas, que "cheguen canto antes aos 
sectores afectados pola pandemia" e que poida 
dar resposta ás necesidades dos autónomos e 
empresas. 
 
Con este segundo plan, sumado ao primeiro da 
Xunta, xa son un total de 161 millóns de euros 
os apoios directos ás actividades económicas 
máis afectadas pola pandemia. 
 
Estas axudas directas terán menos requisitos, 
serán máis rápidas,  acumulativas e comple- 
mentarias ao primeiro plan de rescate e ao resto 
de axudas desenvolvidas pola Xunta de Galicia 
para paliar os efectos económicos da pandemia. 

https://sede.xunta.gal/
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 O MINISTERIO DE FACENDA LANZA UN 

MOSTRADOR VIRTUAL PARA 

AUTÓNOMOS E PEMES 

 

ADI, o novo mostrador virtual da Axencia 
Tributaria, ten como obxectivo principal facilitar 
ao contribuinte que cumpra coas súas obrigas 
de manera voluntaria. 
Ofrecerá asesoramento directo sobre como 
tributar en determinados supostos,  
solventaranse dúbidas sobre o IVA, as altas, 
modificacións e baixas de actividade, e tamén 
sobre notificacións que recibira o contribuinte. 
Ademáis, conta cun servizo de atención en vivo 
que permitirá axudar a finalizar certas xestións. 

 

 GALICIA MANTENSE EN MÁXIMA 

RESTRICIÓN PARA CONSOLIDAR A 

MELLORÍA DAS ÚLTIMAS SEMANAS E 

PREPARAR UNHA APERTURA GRADUAL 

E COA MÁXIMA SEGURIDADE 

 

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez 
Feijóo, avanzou que a partir do 17 de febreiro, 
Galicia se manterá en máxima restrición, para 
consolidar a melloría alcanzada nas últimas 
semanas e preparar unha apertura gradual e 
coa máxima seguridade. “O acordo deste 
comité clínico é manter Galicia en restrición 

máxima co obxectivo de afianzar e ampliar a 
melloría das últimas semanas”, abundou, 
destacando a posta en marcha de 6 aperturas 
graduais que afectarían á formación, ensinanza, 
comercio que pode recuperar o seu horario, 
práctica deportiva, restaurantes da estacións de 
servizos e a actividade cultural. 

En relación ao resto das restricións, en canto a 
hostalería e aos domicilios, Feijóo aseverou que 
a aspiración é reabrir o sector canto antes se 
poida e recuperar tamén a posibilidade de 
compartir con non conviventes, unha vez 
afianzado o conseguido para poder dar ese 
paso. 

Neste sentido, aseverou que o próximo luns 22 
de febreiro, volverase a avaliar a situación de 
xeito que, se segue a tendencia á baixa na que 
estamos, poderase seguir a desescalada das 
restricións que aínda posúe a hostalería, “co 
grado de intensidade e en función dos datos 
epidemiolóxicos de cada ámbito territorial”. 

 

 MEDIDAS DE PREVENCIÓN ESPECÍFICAS 

COVID-19 EN GALICIA 

 

𝙀𝙣𝙩𝙧𝙖𝙙𝙖 𝙚𝙣 𝙫𝙞𝙜𝙤𝙧 á𝙨 𝟎𝟎:𝟎𝟎 𝙙𝙤 17/02/2021  

ORDE do 26 de xaneiro de 2021 pola que se 

modifica a Orde do 3 de decembro de 2020 pola 

que se establecen medidas de prevención 

específicas como consecuencia da evolución da 

situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 

na Comunidade Autónoma de Galicia. 

DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se 

adoptan medidas no territorio da Comunidade 

Autónoma de Galicia para facer fronte á crise 

sanitaria, na condición de autoridade 

competente delegada no marco do disposto 

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

polo que se declara o estado de alarma para 
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conter a propagación de infeccións causadas 

polo SARS-CoV-2. 

A eficacia das medidas neste decreto 

comezarán ás 00:00 horas do día 17 de febreiro 

e finalizarán ás 00:00 do día 3 de marzo. 

𝑳𝑰𝑴𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑨 𝑳𝑰𝑩𝑬𝑹𝑫𝑨𝑫𝑬 𝑫𝑬 

𝑪𝑰𝑹𝑪𝑼𝑳𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑨𝑺 𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑨𝑺 𝑬𝑵 

𝑯𝑶𝑹𝑨𝑹𝑰𝑶 𝑵𝑶𝑪𝑻𝑼𝑹𝑵𝑶 

Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, por 

el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 

de octubre, por el que se declara el estado de 

alarma para contener la propagación de 

infecciones causadas por el SARS-CoV-2. 

- Durante o periodo comprendido entre as 

22:00 e as 6:00 horas, as persoas unicamente 

poderán circular polas vías ou espazos de uso 

público para a realización de, entre outras, as 

seguintes actividades: 

1. Adquisición de medicamentos, produtos 

sanitarios e outros bens de primeira 

necesidade. 

2. Asistencia a centros, servizos e 

establecementos sanitarios. 

3. Asistencia a centros de atención veterinaria 

por motivos de urxencia. 

4. Cumprimento de obrigas laborais, 

profesionais, empresariais, institucionais ou 

legais. 

5. Retorno ao lugar de residencia habitual tras 

realizar algunhas das actividades previstas 

neste apartado. 

6. Asistencia e coidado a maiores, menores, 

dependentes, persoas con discapacidade ou 

persoas especialmente vulnerables. 

7. Por causa de forza maior ou situación de 

necesidade. 

8. Calquera outra actividade de análoga 

natureza, debidamente acreditada. 

9. Reposición en gasolineiras ou estacións de 

servizo, cando resulte necesario para a 

realización das actividades previstas nos 

parágrafos anteriores.  

𝑳𝑰𝑴𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑨 𝑷𝑬𝑹𝑴𝑨𝑵𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨 𝑫𝑬 

𝑮𝑹𝑼𝑷𝑶𝑺 𝑬𝑵 𝑬𝑺𝑷𝑨𝒁𝑶𝑺 𝑷Ú𝑩𝑳𝑰𝑪𝑶𝑺 𝑶𝑼 

𝑷𝑹𝑰𝑽𝑨𝑫𝑶𝑺 

https://www.xunta.gal/.../2549/AnuncioC3B0-

260121-1_gl.pdf 

• Limitar os grupos para o desenvolvemento de 

calquera actividade ou evento de carácter 

familiar ou social na vía pública, espazos de uso 

público ou espazos privados, aos constituídos 

exclusivamente por persoas conviventes. 

• As excepcións contémplanse no punto 4 do 

Apartado Primeiro do Decreto 8/2021 do 

martes 26 de xaneiro. 

• 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. 

𝑳𝑰𝑴𝑰𝑻𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑨 𝑬𝑵𝑻𝑹𝑨𝑫𝑨 𝑬 𝑺𝑨Í𝑫𝑨 𝑫𝑨𝑺 

𝑷𝑬𝑹𝑺𝑶𝑨𝑺 𝑫𝑶 Á𝑴𝑩𝑰𝑻𝑶 𝑻𝑬𝑹𝑹𝑰𝑻𝑶𝑹𝑰𝑨𝑳 

𝑫𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑵𝑪𝑬𝑳𝑳𝑶𝑺 

• Queda restrinxida a entrada e saída de 

persoas do ámbito territorial de cada un dos 

concellos da Comunidade Autónoma de Galicia 

considerados individualmente 

https://coronavirus.sergas.gal/.../Restricions-

Perimetrais 

• As excepcións das limitacións de mobilidade 

contémplanse no punto 2 do Apartado Primeiro 

do Decreto 8/2021 do martes 26 de xaneiro. 

https://www.xunta.gal/.../2549/AnuncioC3B0-

260121-1_gl.pdf 

• O Decreto 26/2021 do 15 de febreiro, polo 

que se modifica o Decreto anterior, inclúe 

“adestramentos ou competicións de ámbito 

federado profesional ou non profesional. 

https://www.xunta.gal/.../2566/AnuncioC3B0-

150221-1_gl.html 

𝑽𝑰𝑫𝑨 𝑺𝑶𝑪𝑰𝑨𝑳 𝑬 𝑪𝑶𝑴𝑼𝑵𝑰𝑻𝑨𝑹𝑰𝑨 

• Celebracións con motivo de cerimonias 

relixiosas ou civis: só persoas conviventes  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210126%2F2549%2FAnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2K1u_Q_PW_1GHG1nFn4jqFJRc-JYTydEdla06Sla1zs7bjSj8vzu5MxhA&h=AT3wdotYxUEGXLqYPWf3ga9Vr8viQnQ914UVWf3geIti12231GJSDyNrDBnaM2pUatqDrPl-U6BuOEaVajp3m9L0300r3llCMbGn5V3EKdlJfc38cjTQsmhWUshwFs69fA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210126%2F2549%2FAnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf%3Ffbclid%3DIwAR2K1u_Q_PW_1GHG1nFn4jqFJRc-JYTydEdla06Sla1zs7bjSj8vzu5MxhA&h=AT3wdotYxUEGXLqYPWf3ga9Vr8viQnQ914UVWf3geIti12231GJSDyNrDBnaM2pUatqDrPl-U6BuOEaVajp3m9L0300r3llCMbGn5V3EKdlJfc38cjTQsmhWUshwFs69fA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restricions-Perimetrais?fbclid=IwAR1HicnzpsMlslJO_Ewtg1HYrIDzosMCUgLQMFAzBWdYX-ghxEBiTlb2B3E
https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Restricions-Perimetrais?fbclid=IwAR1HicnzpsMlslJO_Ewtg1HYrIDzosMCUgLQMFAzBWdYX-ghxEBiTlb2B3E
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210126%2F2549%2FAnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0T2wtKbGigV4ziNFYFnMaYvopt4Hz0wlV6WPXQJDpR9MZ5UXbyCIq0xjI&h=AT3wdotYxUEGXLqYPWf3ga9Vr8viQnQ914UVWf3geIti12231GJSDyNrDBnaM2pUatqDrPl-U6BuOEaVajp3m9L0300r3llCMbGn5V3EKdlJfc38cjTQsmhWUshwFs69fA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210126%2F2549%2FAnuncioC3B0-260121-1_gl.pdf%3Ffbclid%3DIwAR0T2wtKbGigV4ziNFYFnMaYvopt4Hz0wlV6WPXQJDpR9MZ5UXbyCIq0xjI&h=AT3wdotYxUEGXLqYPWf3ga9Vr8viQnQ914UVWf3geIti12231GJSDyNrDBnaM2pUatqDrPl-U6BuOEaVajp3m9L0300r3llCMbGn5V3EKdlJfc38cjTQsmhWUshwFs69fA&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210215%2F2566%2FAnuncioC3B0-150221-1_gl.html%3Ffbclid%3DIwAR1L9AFhgIwAnuHfG1PEt7A0C3Qw4N-KsbraaDB1Wa9Rah07dAnrb09en_E&h=AT375ROcEB34zWfxMXQoaIsSHUo_4IIyHDG3yOSdL85v70mUrsMHgzccrxoP6sG6INDtQa2hRWiv756wOUwAtZPuSJ5j5T4oYeeo2kzUrqh6XhSbh1jtSusngFz2yDd-iQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2Fexcepcional%2F2021%2F20210215%2F2566%2FAnuncioC3B0-150221-1_gl.html%3Ffbclid%3DIwAR1L9AFhgIwAnuHfG1PEt7A0C3Qw4N-KsbraaDB1Wa9Rah07dAnrb09en_E&h=AT375ROcEB34zWfxMXQoaIsSHUo_4IIyHDG3yOSdL85v70mUrsMHgzccrxoP6sG6INDtQa2hRWiv756wOUwAtZPuSJ5j5T4oYeeo2kzUrqh6XhSbh1jtSusngFz2yDd-iQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT23uGSv0PUZZJVtea5B-9Vzue79GrS6n_mSl4PHe9c4nUKwnXK6bwLPIuFMCF5c_Nq7khQig8yn_J0lgkOb5t6YkYmyyQ-28BaAVpnzj6uvwIjaDtHf3hUdM0Y0CWtYC0XB-MavZutSipIvsvoH_qIVGdzTAhj_izIgn4Tur1wExv4BraAmbVJLSa_NcnpSBRMRAYkP
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• Lugares de culto: 1/3 da súa capacidade 

máxima permitida. 

• Velorios: 5 persoas por túmulo agas 

conviventes e 15 en espazos abertos. 

• Enterramento ou despedida para a cremación: 

15 persoas non conviventes.  

• Non se poderán realizar actuacións de coros 

ou agrupacions vocais de canto. 

• Bibliotecas e arquivos: 30% da súa capacidade 

máxima permitida. 

• Museos, salas de exposición, monumentos e 

outros equipamentos culturais: 30% da súa 

capacidade máxima permitida. 

• Cines, teatros, auditorios, congresos: 30% da 

súa capacidade máxima permitida. Límite de 

250 persoas en locais pechados e 500 persoas 

en locais ao aire libre. O público deberá 

permanecer sentado. 

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑩𝑳𝑬𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑯𝑶𝑺𝑻𝑨𝑳𝑨𝑹Í𝑨 𝑬 

𝑹𝑬𝑺𝑻𝑨𝑼𝑹𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

• PECHE DAS ACTIVIDADES SALVO PARA 

PROFESIONAIS DO TRANSPORTE EN ÁREAS DE 

SERVIZO. 

• PERMITÉSE A ENTREGA A DOMICILIO ATA AS 

24:00 HORAS 

• PERMITESE RECOLLIDA NO LOCAL PARA 

CONSUMO NO DOMICILIO  

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑩𝑳𝑬𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑨𝑳𝑶𝑿𝑨𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶 

𝑻𝑼𝑹𝑰𝑺𝑻𝑰𝑪𝑶 𝑬 𝑨𝑳𝑩𝑬𝑹𝑮𝑼𝑬𝑺 

• Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos 

turísticos: 50% da súa capacidade.  

• Peche temporal dos albergues turísticos. 

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑩𝑳𝑬𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑬 𝑳𝑶𝑪𝑨𝑰𝑺 

𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑰𝑺 𝑸𝑼𝑬 𝑵𝑶𝑵 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑵 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬 

𝑫𝑬 𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑺 𝑶𝑼 𝑷𝑨𝑹𝑸𝑼𝑬𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑰𝑺 

• Establecemento retallista: Límite do aforo 

50% de capacidade, independentemente da súa 

superficie. Peche as 21:30 horas, salvo que 

teñan fixado, de acordo coa normativa vixente, 

un horario inferior. 

• Actividades de servicios profesionais abertos 

ao público: Límite do aforo 50% de capacidade, 

independentemente da súa superficie. Peche as 

21:30 horas, salvo que teñan fixado, de acordo 

coa normativa vixente, un horario inferior. 

𝑬𝑺𝑻𝑨𝑩𝑳𝑬𝑪𝑬𝑴𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 𝑸𝑼𝑬 𝑻𝑬Ñ𝑨𝑵 𝑨 

𝑪𝑶𝑵𝑫𝑰𝑪𝑰Ó𝑵 𝑫𝑬 𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑺 𝑬 𝑷𝑨𝑹𝑸𝑼𝑬𝑺 

𝑪𝑶𝑴𝑬𝑹𝑪𝑰𝑨𝑰𝑺, 𝑶𝑼 𝑸𝑼𝑬 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑬𝑵 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑬𝑺 

𝑫𝑬𝑳𝑬𝑺 𝑬 𝑮𝑹𝑨𝑵𝑫𝑬𝑺 𝑺𝑼𝑷𝑬𝑹𝑭𝑰𝑪𝑰𝑬𝑺 

• Os centros, parques comerciais e grandes 

superficies (de mais de 2500 metros cadrados) 

deberán pechar os sábados, domingos e 

festivos. 

• No caso de establecementos ou locais 

distribuidos en varios andares: Límite do aforo 

30% de capacidade total en cada un deles. 

• A capacidade das zonas comúns dos centros e 

parques comerciais queda limitada ao 30 % 

• Establecemento retallista: Límite do aforo 

30% de capacidade total. Peche as 21:30 horas, 

salvo que teñan fixado, de acordo coa 

normativa vixente, un horario inferior coas 

excepcións indicadas na lexislación vixente 

(apartado 3.6.3 do Anexo I da Orde do 26 de 

xaneiro de 2021). 

• Establecemento de actividades de servicios 

profesionais abertos ao público: Límite do aforo 

30% de capacidade total. Peche as 21:30 horas, 

salvo que teñan fixado, de acordo coa 

normativa vixente, un horario inferior. 

• Non se permitirá a permanencia de clientes 

nas zonas comúns, excepto para o tránsito entre 

os establecementos. 

• Zonas infantís, ludotecas ou áreas de descanso 

deben permanecer pechadas. 

• Mercados ao aire libre: 50 % dos postos 

habituais ou autorizados. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬 𝑫𝑬𝑷𝑶𝑹𝑻𝑰𝑽𝑨 

Non federada: 

• Ao aire libre ou en instalacións deportivas ao 

aire libre, de forma individual ou con persoas 

conviventes e coa utilización de máscara. 
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Federada: 

• Adestramentos e competicións non suxeitas a 

limitacións de entrada/saída de concellos. 

𝑨𝑪𝑨𝑫𝑬𝑴𝑰𝑨𝑺, 𝑨𝑼𝑻𝑶𝑬𝑺𝑪𝑶𝑳𝑨𝑺 𝑬 𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑺 

𝑷𝑹𝑰𝑽𝑨𝑫𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑬𝑵𝑺𝑰𝑵𝑶 𝑵𝑶𝑵 𝑹𝑬𝑮𝑹𝑨𝑫𝑶 𝑬 

𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑺 𝑫𝑬 𝑭𝑶𝑹𝑴𝑨𝑪𝑰Ó𝑵 

• A actividade que se realice nestes centros 

poderá impartirse dun modo presencial sempre 

que non se supere unha capacidade do 50% cun 

máximo de 25 persoas respecto do máximo 

permitido.  

𝑭𝑬𝑺𝑻𝑨𝑺, 𝑽𝑬𝑹𝑩𝑬𝑵𝑨𝑺, 𝑶𝑼𝑻𝑹𝑶𝑺 𝑬𝑽𝑬𝑵𝑻𝑶𝑺 

𝑷𝑶𝑷𝑼𝑳𝑨𝑹𝑬𝑺 𝑬 𝑨𝑻𝑹𝑨𝑪𝑪𝑰Ó𝑵𝑺 𝑫𝑬 𝑭𝑬𝑰𝑹𝑨𝑺 

• Peche das actividades.  

𝑪𝑬𝑵𝑻𝑹𝑶𝑺 𝑺𝑶𝑪𝑰𝑨𝑰𝑺, 𝑺𝑶𝑪𝑰𝑶𝑪O𝑴𝑼𝑵𝑰-

𝑻𝑨𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑬 𝑪𝑳𝑼𝑩𝑺 𝑫𝑬 𝑿𝑼𝑩𝑰𝑳𝑨𝑫𝑶𝑺 

• Peche das actividades. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬 𝑳𝑬𝑪𝑻𝑰𝑽𝑨 𝑷𝑹𝑬𝑺𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑳 

𝑷𝑬𝑹𝑴𝑰𝑻𝑰𝑫𝑨 𝑨 𝑷𝑨𝑹𝑻𝑰𝑹 𝑫𝑨𝑺 00:00 𝑯𝑶𝑹𝑨𝑺 

𝑫𝑶 22 𝑫𝑬 𝑭𝑬𝑩𝑹𝑬𝑰𝑹𝑶 

• Escolas oficiais de idiomas. 

• Escolas de arte e superior de deseño. 

• Escola Superior de Conservación e 

Restauración de Bens Culturais. 

• Escola Superior de Arte Dramática. 

• Conservatorios de música. 

• Conservatorios de danza. 

• Escolas de música. 

• Escolas de danza. 

• Centros autorizados de deportes, centros 

autorizados de futbol; centros autorizados de 

futbol sala 

• Centros autorizados de artes plásticas e 

deseño. 

• Centros autorizados de música e centros 

autorizados de danza, salvo que estean 

integrados en centros docentes que 

permanezan abertos e que limiten a súa 

actividade o alumnado dos ditos centros 

docentes. 

• Escolas de música privadas e escolas de danza 

privadas. 

* 𝘈𝘴 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘪𝘥𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘤𝘪𝘢𝘪𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘮𝘱𝘭𝘪𝘲𝘶𝘦𝘯 

𝘪𝘯𝘴𝘵𝘳𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰𝘴 𝘦/𝘰𝘶 𝘦𝘹𝘦𝘳𝘤𝘪𝘤𝘪𝘰𝘴 𝘥𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘵𝘰 

𝘮𝘢𝘯𝘵éñ𝘦𝘯𝘴𝘦 𝘴𝘶𝘴𝘱𝘦𝘯𝘥𝘪𝘥𝘢𝘴. 

𝑨𝑪𝑻𝑰𝑽𝑰𝑫𝑨𝑫𝑬𝑺 𝑵𝑶𝑵 𝑬𝑺𝑬𝑵𝑪𝑰𝑨𝑰𝑺 𝑸𝑼𝑬 

𝑷𝑬𝑪𝑯𝑨𝑵 𝑻𝑬𝑴𝑷𝑶𝑹𝑨𝑳𝑴𝑬𝑵𝑻𝑬 

I. Espectáculos públicos: 

I.3. Espectáculos taurinos. 

I.4. Espectáculos circenses. 

I.5. Espectáculos deportivos. 

I.6. Espectáculos feirais e de exhibición. 

I.7. Espectáculos pirotécnicos. 

II. Actividades recreativas: 

II.2. Actividades deportivas. 

II.3. Actividades de lecer e entretemento. 

II.4. Atraccións recreativas. 

II.7. Actividades de restauración. 

II.8. Actividades zoolóxicas, botánicas e 

xeolóxicas. 

III. Establecementos para o público: 

III.1. Establecementos de espectáculos públicos: 

III.1.4. Circos. 

III.1.5. Prazas de touros. 

III.1.6. Establecementos de espectáculos 

deportivos 

III.1.7. Recintos feirais. 

III.2. Establecementos de actividades 

recreativas: 

III.2.1. Establecementos de xogo. 

III.2.1.1. Casinos. 

III.2.1.2. Salas de bingo. 

III.2.1.3. Salóns de xogo. 
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III.2.1.4. Tendas de apostas. 

III.2.2. Establecementos para actividades 

deportivas 

III.2.2.1. Estadios deportivos. 

III.2.2.2. Pavillóns deportivos. 

III.2.2.3. Recintos deportivos. 

III.2.2.4. Pistas de patinaxe. 

III.2.2.5. Ximnasios. 

III.2.2.6. Piscinas de competición. 

III.2.2.7. Piscinas recreativos de uso colectivo.  

III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos 

recreativos: 

III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos. 

III.2.3.2. Parques acuáticos. 

III.2.3.3. Salóns recreativos. 

III.2.3.4. Parques multiocio. 

III.2.5. Establecementos de restauración. 

III.2.5.1. Restaurantes. 

III.2.5.1.1. Salóns de banquetes. 

III.2.5.2. Cafeterías. 

III.2.5.3. Bares. 

III.2.6. Establecementos para actividades 

zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas. 

III.2.7. Establecementos de ocio e 

entretemento. 

III.2.7.1. Salas de festas. 

III.2.7.2. Discotecas. 

III.2.7.3. Pubs. 

III.2.7.4. Cafés-espectáculo. 

III.2.7.5. Furanchos. 

III.2.8. Centros de lecer infantil. 

 

 

 

 PUBLICADAS NO DOG AS BASES 

REGULADORAS DO II PLAN DE RESCATE 

DA XUNTA DE GALICIA PARA PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E 

MICROEMPRESAS 

 

TR500A – Programa I. Persoas Traballadoras 
Autónomas. 

Este programa ten por obxecto conceder unha 
axuda económica ás persoas traballadoras 
autónomas, para faceren fronte á situación 
económica motivada pola pandemia da COVID-
19, que contribúa ao mantemento da actividade 
económica e do emprego. 

Beneficiarios 

-       Todas as persoas traballadoras autónomas 
de alta no RETA ou no réxime de traballadores 
do mar como persoas traballadoras por conta 
propia e que teñan o domicilio fiscal en Galicia, 
incluídos os autónomos societarios que teñan 
unha alta anterior ao 30.3.2020 e que acrediten 
unha baixada de facturación de, polo menos, o 
45 % ou sexan societarios dunha empresa cunha 
participación mínima do 25% e cumpra os 
requisitos de baixada de facturación 

-       As persoas traballadoras autónomas de 
tempada que estivesen de alta un mínimo de 
catro meses e máximo de nove meses, durante 
cada un dos anos 2018 e 2019, aínda que non o 
estean neste momento. 

Requisitos 

* Ter domicilio fiscal en Galicia. 

* Estar dado de alta no RETA ou Réxime de 
Traballadores do Mar, ou no caso de persoas 
traballadoras de tempada, que estivesen de alta 
entre catro e nove meses nos anos 2018 e 2019. 
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* Acreditar un descenso da facturación polo 
menos dun 45% no ano 2020, con respecto 
ao  facturado no ano 2019. 

* Ter unha baixada de facturación igual ou 
superior ao 70% para considerar unha 
actividade como especialmente paralizada 

* Exímense as persoas beneficiarias desta 
subvención do requisito de estar ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social ou fronte á Administración 
pública da Comunidade Autónoma, no 
momento da concesión da axuda e do 
pagamento do anticipo concedido, sempre que 
a débeda non supere o 80% da axuda solicitada 
e a persoas se comprometa a saldala no prazo 
de 15 días naturais dende a recepción do 
anticipo da axuda, o que se terá que comunicar. 

* Que non estea afectada polo réxime 
de minimis a que se acolle esta orde. 

* Que sean veraces todos os datos da 
declaración responsable. 

Supostos excepcionais de baixada de 
facturación 

A baixada de facturación calcularase de xeito 
xeral comparando os datos de facturación anual 
de 2020 cos de 2019 pero excepcionalmente: 

-       Nas altas realizadas ao longo de 2019, a 
baixada da facturación calcularase comparando 
a facturación media mensual dos meses con 
actividade nese ano coa facturación media dos 
doce meses do ano 2020. 

-       Nas altas realizadas no primeiro trimestre 
do ano 2020, a baixada de facturación 
calcularase comparando a facturación media 
mensual dos meses con actividade meses tres 
primeiros meses coa media mensual dos tres 
trimestres restantes do 2020. 

Para acreditar a baixada de facturación, 
calquera destes medios serán válidos: 

·         Estimación directa: 

Declaración do IVE anual dos anos 2019 e 2020 

Declaracións trimestrais do IVE 

Declaración trimestal do IRPF do cuarto 
trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 
2020 

·         Estimación obxectiva ou módulos, a través 
de copias de: 

Libro de facturas emitidas ou recibidas 

Libro diario de ingresos e gastos 

Libro de rexistro de ventas e ingresos 

Libro de compras e gastos 

Calquera outra forma admitida en dereito 

Orzamento 

O orzamento designado para este programa é 
de 30 millóns de euros, dos cales 5 millóns 
estarán reservados para os sectores 
especialmente paralizados. 

Importe da axuda 

-  1.200 € para as persoas que acrediten unha 
baixada de facturación entre o 45 % e o 60 %. 

- 2.000 € para as persoas que acrediten unha 
baixada de facturación de máis dun 60 % e de 
menos do 70 %. 

- 3.000 € para as persoas que acrediten unha 
baixada de facturación igual ou superior ao 70 
%. 

Para as persoas autónomas de tempada, os 
importes da axuda serán o 50 % das cantidades 
indicadas no punto anterior. 

Compromisos 

-       Manter a alta durante 2 meses dende a 
publicación da orde de axudas, excepto as 
persoas traballadoras autónomas de tempada 

-       Cumprir coas medidas de publicidade de 
axuda e cofinanciamento 

-       Presentar os indicadores de resultados que 
se lle soliciten 

-       Someterse a actuacións de control, 
comprobación e inspección que se determinen 
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TR500B – Programa II. Microempresas. 

Obxecto 

Este programa ten por obxecto fixar os criterios 
e requisitos para apoiar o mantemento do 
emprego e a actividade económica das 
microempresas e das persoas traballadoras 
autónomas, sempre que teñan persoal 
contratado por conta allea ao seu cargo e que 
se vexan afectadas pola crise do Covid-19. 

Beneficiarios 

-       Microempresas e persoas traballadoras 
autónomas de calquera sector con persoal 
contratado. 

-       As empresas que teñan ata 25 persoas 
traballadoras e o volume de facturación non 
sexa superior a dous millón de euros no último 
ano e, se pertence ao canal de distribución 
Horeca, elevarase ata os cinco millóns de euros. 

Requisitos 

* Ter domicilio fiscal en Galicia. 

* Acreditar descenso de facturación conforme 
a: 

- Para microempresas e persoas traballadoras 
autónomas con persoal contratado: descenso 
de cando menos o 45%  no ano 2020, 
comparado coa facturación de todo o ano 2019. 

- Para pemes incluidas no programa: descenso 
de cando menos o 60% no ano 2020, 
comparado coa facturación de todo o ano 2019. 

* Exímense as persoas beneficiarias desta 
subvención do requisito de estar ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social ou fronte á Administración 
pública da Comunidade Autónoma, no 
momento da concesión da axuda e do 
pagamento do anticipo concedido, sempre que 
a débeda non supere o 80% da axuda solicitada 
e a persoas se comprometa a saldala no prazo 
de 15 días naturais dende a recepción do 
anticipo da axuda, o que se terá que comunicar. 

* Que non estea afectada polo réxime 
de minimis a que se acolle esta orde. 

* Que sean veraces todos os datos da 
declaración responsable. 

Supostos excepcionais de baixada de 
facturación 
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A baixada de facturación calcularase de xeito 
xeral comparando os datos de facturación anual 
de 2020 cos de 2019 pero excepcionalmente: 

-       Nas altas ou empresas creadas ao longo de 
2019, a baixada da facturación calcularase 
comparando a facturación media mensual dos 
meses con actividade nese ano coa facturación 
media dos meses do ano 2020. 

-       Nas altas ou empresas creadas no primeiro 
trimestre do ano 2020, a baixada de facturación 
calcularase comparando a facturación media 
mensual dos meses con actividade meses tres 
primeiros meses coa media mensual dos tres 
trimestres restantes do 2020. 

Para acreditar a baixada de facturación, 
calquera destes medios serán válidos: 

·         Estimación directa: 

Declaración do IVE anual dos anos 2019 e 2020 

Declaracións trimestrais do IVE 

Declaración trimestal do IRPF do cuarto 
trimestre do ano 2019 co IV trimestre do ano 
2020 

·         Estimación obxectiva ou módulos, a través 
de copias de: 

Libro de facturas emitidas ou recibidas 

Libro diario de ingresos e gastos 

Libro de rexistro de ventas e ingresos 

Libro de compras e gastos 

Calquera outra forma admitida en dereito 

Orzamento 

O orzamento designado para este programa é 
de 30 millóns de euros, dos cales 5 millóns 
estarán reservados para os sectores 
especialmente paralizados. 

Importe da axuda segundo o descenso de 
facturación: 

-  4.000 € para baixada entre o 45 % e o 60% 

- 5.000 € para baixada de máis do 60% e menos 
do 70% 

- 6.000 € para baixada do 70% ou máis 

Estas cantidades incrementanse segundo o 
número de persoas traballadoras contratadas 
conforme os seguintes tramos: 

-       De 4 ata 9 persoas traballadoras, 
incremento de 1.000 euros 

-       De 10 ata 20 persoas traballadoras, 
incremento de 2.000 euros 

-       De 21 a 25 persoas traballadoras, 
incremento de 3.000 euros 

Compromisos 

-       Manter a actividade económica e o 
emprego durante 6 meses desde a publicación 
da orde de axudas 

-       Cumprir coas medidas de publicidade de 
axuda e cofinanciamento 

-       Presentar os indicadores de resultados que 
se lle soliciten 

-       Someterse a actuacións de control, 
comprobación e inspección que se determinen 
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 O prazo de presentación de solicitudes para 
ambos programas será dun mes desde o día 
seguinte á data de publicación da orde no Diario 
Oficial de Galicia, o que supón dende mañá 
venres 19 de febreiro ao xoves 18 de marzo. 

• Deberán presentarse obrigatoriamente 
por medios electrónicos, segundo o 
procedemento escollido na sede electrónica da 
Xunta de Galicia, http://sede.xunta.gal, 
cubrindo todo os campos obrigatorios do 
formulario. 

• Na solicitude vén recollida unha declaración 
responsable de cumprimento obrigatorio para 
recibir a axuda. 

 Máis información 

Teléfono 

900 815 600 

Páxina web 

www.oficinadoautonomo.gal 

Normativa 

ORDE do 17 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen as bases reguladoras do II Plan de 
rescate das persoas traballadoras autónomas e 
das microempresas afectadas pola crise da 
COVID-19, mediante o Programa I de persoas 

traballadoras autónomas (TR500A), susceptible 
de ser financiado parcialmente polo Fondo 
Social Europeo (FSE), e o Programa II de 
microempresas (TR500B), e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210218/AnuncioG0599-170221-1_gl.html 

EXTRACTO da Orde do 17 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as bases reguladoras do 
II Plan de rescate das persoas traballadoras 
autónomas afectadas pola crise da COVID-19, 
mediante o Programa I de persoas traballadoras 
autónomas (TR500A), susceptible de ser 
financiado parcialmente polo Fondo Social 
Europeo (FSE), e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210218/AnuncioG0599-170221-4_gl.html 

EXTRACTO da Orde do 17 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as bases reguladoras do 
II Plan de rescate das persoas traballadoras 
autónomas e das microempresas afectadas pola 
crise da COVID-19, mediante o Programa II de 
microempresas (TR500B), e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210218/AnuncioG0599-170221-5_gl.html 

 

 A XUNTA IMPULSA A COMPETITIVIDADE 

EMPRESARIAL A TRAVÉS DUNHA NOVA 

LIÑA DE AXUDAS QUE APOIA 

PROXECTOS DE I+D+i NO QUE 

COLABORAN ENTRE PEMES GALEGAS 

A directora da Axencia Galega de Innovación 
(Gain), Patricia Argerey, indicou na apertura da 
xornada Conecta Hubs e outras axudas á 
dixitalización das pemes que a innovación no 
contexto actual é máis necesaria ca nunca para 
reactivar a economía, recuperar emprego e 
garantir a prosperidade. Neste sentido, sinalou 
que a modernización do tecido produtivo 
galego a través da súa transformación dixital 
permitirá contar cunha Galicia máis 
competitiva. 

Para impulsar esta dixitalización das pemes, a 
Xunta de Galicia puxo en marcha, a través da 
Vicepresidencia segunda e Consellería de 

http://sede.xunta.gal/
http://www.oficinadoautonomo.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-4_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210218/AnuncioG0599-170221-5_gl.html
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Economía, Empresa e Innovación, a Estratexia 
Galega dos Hubs de Innovación Dixital como un 
novo instrumento de cooperación que aglutina, 
arredor dunha área de especialización 
determinada, os recursos necesarios para 
facilitar o acceso das pemes a tecnoloxías 
punteiras e servizos de apoio para a súa 
transformación dixital. 

No marco desta Estratexia, nace a convocatoria 
Conecta Hubs, que apoiará proxectos de I+D+i 
colaborativos aliñados coas áreas dos Hubs 
Galegos de Innovación Dixital estratéxicos co 
obxectivo de avanzar tanto na súa consolidación 
como instrumento para facilitar a transición 
dixital das pemes galegas, como na 
especialización do tecido produtivo galego, 
mellorando deste xeito a súa competitividade. 

Xunto a esta convocatoria de Conecta Hubs, 
Argerey anunciou que está previsto lanzar 
outras dúas liñas de apoio destinadas a seguir 
avanzando na dixitalización das pemes a través 
dos Hubs: unha nova liña para apoiar proxectos 
de I+D en materias relacionadas coa Covid-19 e 
os Bonos, para que as pemes poidan acceder 
aos servizos dos Hubs Galegos de Innovación 
Dixital. 

Na xornada participaron tamén Norberto 
Penedo, director de Competitividade do Igape, 
que expuxo as liñas de apoio do instituto á 
dixitalización das pemes; Lucía Castro, xerente 
de DATAlife, que presentou o Hub galego e as 
súas áreas estratéxicas; Eugenia Mijares, 
responsable de Relacións Estratéxicas e 
Desenvolvemento de DIHGIGAL, quen informou 
sobre as cadeas de valor e as áreas estratéxicas 
nas que opera este Hub; e Susana Larrea, en 
representación de SPRI, entidade do Goberno 
Vasco para impulsar a industria, que explicou o 
modelo vasco de apoio aos Hubs. 

Prazo de solicitudes aberto ata o 22 de abril 

Esta liña de apoio, publicada xa no Diario Oficial 
de Galicia e que ten o prazo de solicitude aberto 
ata o 22 de abril, está dotada con 6,8 millóns de 
euros para financiar proxectos de I+D+i 
colaborativos nas áreas estratéxicas dos Hubs 
Galegos de Innovación Dixital, aliñados coa 
Estratexia de Especialización Intelixente de 
Galicia (RIS3) e cos obxectivos do programa 
Europa Dixital. 

O programa apoiará tanto proxectos de 
investigación industrial, desenvolvemento 
experimental e innovación en proceso e 
organización como proxectos de innovación en 
produto. Desenvolveranse a través da 
cooperación entre pemes principalmente, aínda 
que tamén pode participar algunha grande 
empresa que exerza un efecto tractor na 
primeira modalidade cunha participación 
limitada. 

Como novidade, esta liña de apoio abre un novo 
marco de colaboración no que os Hubs galegos 
de Innovación Dixital funcionarán como axentes 
articuladores do sistema galego de innovación, 
asegurando a coherencia dos apoios coas súas 
liñas estratéxicas e avanzando así cara a súa 
función de portelos únicos. Deste xeito, os Hubs 
participan nesta convocatoria a través da súa 
difusión e colaboración na resolución de 
dúbidas; na emisión dun informe de idoneidade 
dos proxectos respecto dos seus retos, así como 
no seguimento dos mesmos. 

Os Hubs de Innovación Dixital que foron 
seleccionados pola Xunta de Galicia son 
DIHGIGAL, no eido da transformación dixital da 
industria dirixida ás cadeas de valor da 
automoción, alimentación, naval, TIC, téxtil, 
pedra, forestal e aeronáutica; e DATAlife, para 
as cadeas de valor da biotecnoloxía, saúde, 
forestal, agroalimentación e mar-industria. 

Bases e máis 
información: http://gain.xunta.gal/artigos/448/
convocatoria+conecta+hubs 

 

 A XUNTA DE GALICIA AMPLÍA ATA OS 7 

MILLÓNS DE EUROS AS AXUDAS PARA 

FACILITAR A RESTAURANTES E 

CAFETERÍAS O ACONDICIONAMENTO 

DE TERRAZAS E AS VENDAS A 

DOMICILIO OU PARA LEVAR 

 

http://gain.xunta.gal/artigos/448/convocatoria+conecta+hubs
http://gain.xunta.gal/artigos/448/convocatoria+conecta+hubs
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RE A Xunta amplía ata os 7 millóns de euros a 
dotación da liña de axudas dirixida aos sectores 
da hostalería e a restauración para facilitar a súa 
actividade e que sexa compatible coas medidas 
de protección da saúde ante a covid-19. Tal e 
como publica o Diario Oficial de Galicia (DOG), 
cun reforzo de 4 millóns de euros, búscase 
asegurar a cobertura do maior número posible 
de investimentos que están a realizar os 
establecementos no acondicionamento dos 
espazos exteriores e na posta en marcha do 
servizo de vendas a domicilio ou para levar. 

Tal e como subliñou o vicepresidente 
económico e conselleiro de Economía, Empresa 
e Innovación, Francisco Conde, esta ampliación 
dá resposta á enorme demanda e interese que 
se ten espertado no sector esta convocatoria, 
con apoios do 80% do investimento. 

O programa ofrece apoios directos a autónomos 
e pemes de menos de 50 traballadores, sendo a 
axuda mínima de 1200 euros e máxima de 
20.000. Ademais, inclúen a achega de anticipos 
no momento da resolución favorable da axuda 
pola metade da contía dos gastos realizados. O 
prazo de presentación de solicitudes estará 
aberto ata o vindeiro día 28. 

Entre as características das solicitudes de apoios 
presentadas ata agora, destaca a dimensión dos 
proxectos de adecuación dos exteriores, xa que 
unha parte importante dos restaurantes e 
cafeterías solicitantes acometeron reformas 
substanciais nesa parte dos seus locais. As 
axudas facilitadas polo programa poden 
destinarse a cubrir os gastos e investimentos 
realizados para instalar pechamentos estables 
ou elementos desmontables que sirvan de 
illamento ou protección, renovación do 
mobiliario, instalación de sistemas de 
iluminación e aparatos calefactores nas 
terrazas, así como de mellora da fachada 
exterior dos establecementos. 

En canto aos apoios destinados a sufragar os 
gastos de adquisición de elementos de 
envasado de comida e bebida para a entrega a 
domicilio ou a recollida no local, é de salientar a 
gran cantidade de solicitudes presentadas, o 
que indica que unha parte relevante dos 
establecementos hostaleiros da Comunidade 
incorporaron ou reforzaron este servizo entre 
as súas actividades. 

 O PRESIDENTE DA XUNTA DE GALICIA, 

ALBERTO NÚÑEZ FEIJÓO, ADIANTOU 

CAMBIOS NAS RESTRICIÓNS VIXENTES 

POLA COVID EN GALICIA 

 

 

 PUBLICADA NO DOG AS AXUDAS DO 

PROGRAMA I – HOSTALARÍA E O 

PROGRAMA II – OUTRAS ACTIVIDADES 

PECHADAS DO II PLAN DE RESCATE DA 

XUNTA DE GALICIA 

 

TR500C – Programa I. Hostalaría. 

Obxecto 

Apoiar as persoas traballadoras autónomas 
persoa física ou con persoal contratado por 
conta allea ao seu cargo, as 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. 

Beneficiarios 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210222/AnuncioO92-120221-0001_gl.html
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Sector da hostalaría os hoteis, hostais, casas 
rurais e outros tipos de aloxamentos, que estea 
afectado polo peche sanitario, entendendo 
como tal aquel establecemento que non poida 
ter aberto ao público o seu interior, 
independentemente do servizo en terrazas e do 
servizo de envío a domicilio ou recollida no 
local. 

Requisitos 

* Ter domicilio fiscal en Galicia. 

* Estar afectada polos supostos de peche do 
establecemento, ou no caso de hoteis, hostais, 
casas rurais e outros tipos de aloxamentos, polo 
peche perimetral do concello en que se sitúen, 
ditados pola autoridade sanitaria ou a 
autoridade competente delegada da Xunta de 
Galicia. 

* Exímese ás persoas beneficiarias desta 
subvención do requisito de estar ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social ou fronte á Administración 
pública da Comunidade Autónoma, no 
momento da concesión da axuda e do 
pagamento do anticipo concedido, sempre que 
se acrediten as seguintes circunstancias: 

1º. Que o conxunto das débedas tributarias, coa 
Seguridade Social e coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma, da persoa 
beneficiaria, teñan un importe inferior ao do 
anticipo que lle corresponda, pola axuda 
solicitada. 

2º. Que a persoa beneficiaria se obrigue a 
poñerse ao día no cumprimento das súas 
obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social, 
coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma ou respecto das débedas pola 
procedencia de reintegro, no prazo de 15 días 
naturais contados a partir do día en que teña 
recibido o anticipo, perdendo o dereito ao 
cobramento total ou parcial da subvención e 
debendo proceder ao reintegro do anticipo no 
caso contrario. 

* Que sean veraces todos os datos da 
declaración responsable. 

Orzamento 

O orzamento designado para este programa é 
de 12 millóns de euros. 

Importe da axuda segundo a data de peche do 
establecemento ou no caso de hoteis, hostais, 
casa rurais e outro tipo de aloxamentos pola 
data de peche perimetral do concello. 

- Peche desde o 27 de xaneiro de 2021: 1.900 € 

- Peche desde o 21 de xaneiro de 2021: 2.200 € 

- Peche por dous o máis decretos que 
establecen o peche sanitario: 2.700 € 

No caso dos establecementos con 10 ou máis 
persoas traballadoras, incrementarase en 1.000 
€ a cantidade sinalada. 

As axudas concederanse para cada 
establecemento paralizado podendo ter a 
persoa beneficiaria máis dun establecemento 
con dereito á axuda. Deste xeito deberá 
presentarse unha única solicitude por titular 
onde figurarán todos os establecementos 
afectados polo peche. 
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TR500D – Programa II. Outras actividades 
pechadas. 

Obxecto 

Apoiar os traballadores autónomos, 
microempresas ou pemes que desenvolvan 
unha actividade económica que se vexa 
afectada polo peche conforme a normativa 
ditada polas autoridades sanitarias. 

Beneficiarios 

Persoas traballadoras autónomas, persoas 
físicas ou con persoal contratado por conta allea 
ao seu cargo, as microempresas e as pemes de 
sectores afectados polo peche da actividade 
conforme a normativa sanitaria da Comunidade 
Autónoma de Galicia. 

Quedan excluídos os establecementos de 
hostalaría e restauración e os establecementos 
de lecer e entretemento, como as salas de 
festas, discotecas, pubs, café-espectáculos e 
furanchos, por estaren encadrados no 
Programa I Hostalaría, desta orde. 

Requisitos 

- Ter domicilio fiscal en Galicia. 

- Estar afectado polos supostos de peche do 
establecemento ditados pola autoridade 
sanitaria da Xunta de Galicia, entendendo que 
está afectado polo peche aquel establecemento 
que non puidese ter aberto segundo a 
normativa sanitaria e estea no número 4 das 
medidas especiais para determinadas 
actividades do anexo da Orde do 26 de xaneiro 
de 2021, incluídas as atraccións de feira. 

- Exímese ás persoas beneficiarias desta 
subvención do requisito de estar ao día no 
cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á 
Seguridade Social ou fronte á Administración 
pública da Comunidade Autónoma, no 
momento da concesión da axuda e do 
pagamento do anticipo concedido, sempre que 
se acrediten as seguintes circunstancias: 

1º. Que o conxunto das débedas tributarias, coa 
Seguridade Social e coa Administración pública 
da Comunidade Autónoma, da persoa 
beneficiaria, teñan un importe inferior ao do 
anticipo que lle corresponda, pola axuda 
solicitada. 

2º. Que a persoa beneficiaria se obrigue a 
poñerse ao día no cumprimento das súas 
obrigas tributarias, fronte á Seguridade Social, 
coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma ou respecto das débedas pola 
procedencia de reintegro, no prazo de 15 días 
naturais contados a partir do día en que teña 
recibido o anticipo, perdendo o dereito ao 
cobramento total ou parcial da subvención e 
debendo proceder ao reintegro do anticipo no 
caso contrario. 

* Que sean veraces todos os datos da 
declaración responsable. 

Orzamento 

O orzamento designado para este programa é 
de 3 millóns de euros. 

Importe da axuda segundo a data de peche: 

- Peche desde 27 de xaneiro de 2021: 1.900 € 

- Peche desde o 21 de xaneiro de 2021: 2.200 € 

- Peche por dous o máis decretos que 
establezan o peche sanitario: 2.700 € 

- As actividades de atraccións de feira: 2.700 € 
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No caso dos establecementos con 10 ou máis 
persoas traballadoras, incrementarase en 1.000 
€ a cantidades inalada. 

As axudas concederanse para cada 
establecemento paralizado polo que se deberá 
presentar unha única solicitude por titular, 
figurando todos os establecementos afectados 
polo peche. 

 

 

 

 

 

O prazo de presentación de solicitudes tanto 
para o Programa I como o II será do 24 de 
febreiro ao 23 de marzo de 2021. 

Deberán presentarse obrigatoriamente 
por medios electrónicos, segundo o 
procedemento escollido na sede electrónica da 
Xunta de Galicia, http://sede.xunta.gal, 
cubrindo todo os campos obrigatorios do 
formulario. 

Para máis información, pódese chamar ao 
teléfono 900 815 600 ou acceder a páxina 
web www.oficinadoautonomo.gal 

Normativa 

ORDE do 22 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen as bases reguladoras do Programa I 
Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría 
(TR500C), e do Programa II Outras actividades 
pechadas (TR500D), e se procede á súa 
convocatoria para 2021. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210223/AnuncioG0599-220221-1_gl.html 

EXTRACTO da Orde do 22 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as bases reguladoras do 
Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da 
hostalaría, e se procede á súa convocatoria para 

http://sede.xunta.gal/
http://www.oficinadoautonomo.gal/
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-1_gl.html
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2021. Programa I (código de procedemento 
TR500C). 11256 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210223/AnuncioG0599-220221-2_gl.html 

EXTRACTO da Orde do 22 de febreiro de 2021 
pola que se establecen as bases reguladoras do 
Programa II Outras actividades pechadas e se 
procede á súa convocatoria para 2021. 
Programa II (código de procedemento TR500D). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210223/AnuncioG0599-220221-3_gl.html 

 

 O PRESIDENTE DO GOBERNO ANUNCIA 

UN PAQUETE DE AXUDAS DE 11.000 

MILLÓNS DE EUROS PARA EMPRESAS, 

PEMES E PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS 

 

O presidente do Goberno español, Pedro 
Sánchez, compareceu no Congreso dos 
Diputados para informar sobre a marcha do 
actual estado de alarma derivada da pandemia. 

Ademais de mostrarse optimista con que este 
ano consígase frear a curva de contagios polo 
covid 19 grazas á vacinación masiva, Sánchez 
defendeu que o 2021 tamén vai ser o ano da 
recuperación económica, polo que anunciou un 
paquete adicional de 11.000 millóns de euros 
para empresas, pemes e persoas traballadoras 
autónomas. 

Aínda que non deu moitos detalles, o 
presidente do Goberno asegurou que o 
obxectivo destas axudas non só é a de salvar 
empresas e empregos, senon tamén de 
reforzarlos e crear novas empresas e empregos, 
apostando pola modernización da economía do 
país. 

 A XUNTA REFORZA CON 21 MILLÓNS DE 

EUROS O APOIO Á MULLER FRONTE AOS 

EFECTOS DA COVID-19 CON MEDIDAS 

PARA IMPULSAR A CONCILIACIÓN, O 

EMPREGO, A FORMACIÓN E A 

ATENCIÓN ÁS VÍCTIMAS DA VIOLENCIA 

DE XÉNERO 

 

A conselleira de Emprego e Igualdade, María 

Jesús Lorenzana, destacou hoxe no Parlamento 

de Galicia que a Xunta está a reforzar o apoio á 

muller fronte aos efectos da covid-19 con 

diversas medidas e programas de axudas que 

suman este ano máis de 21 millóns de euros. As 

actuacións contemplan iniciativas para impulsar 

a conciliación da vida familiar, persoal e laboral, 

fomentar o emprego e a formación e atender ás 

vítimas da violencia de xénero. 

Lorenzana sinalou a importancia de incorporar 

o enfoque de xénero nas medidas que se 

adopten para dar resposta aos efectos da 

pandemia, unha crise que, indicou, ten unha 

tripla dimensión: sanitaria, social e económica. 

Así, e como punto de partida, a conselleira 

explicou na Cámara galega que a Xunta está a 

ultimar un estudo sobre o impacto da covid-19 

no emprego feminino galego para ter unha 

fotografía real da situación actual e poder seguir 

deseñando actuacións para avanzar cara á 

igualdade de oportunidades.  

O estudo aborda tamén a situación do 

teletraballo, a conciliación e o papel que xogan 

as empresas nestes ámbitos. “É un estudo 

propio, realizado a nivel autonómico, e a partir 

dun traballo de campo que toma como mostra 

a situación específica e real das mulleres 

galegas”, matizou. Entre outros aspectos, o 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210223/AnuncioG0599-220221-3_gl.html
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informe está a avaliar a situación laboral e 

profesional das mulleres por sectores e 

provincias, as necesidades e barreiras 

existentes en materia de formación e 

dixitalización, o grao de emprego do 

teletraballo, a conciliación e o grao de 

implantación dos plans de igualdade nas 

empresas. 

Conciliación e igualdade laboral 

A Administración autonómica, ademais, conta 

con diversas medidas para apoiar a conciliación, 

corresponsabilidade e igualdade laboral. Entre 

as que se están activando este ano, Lorenzana 

puxo en valor as axudas para apoiar a redución 

da xornada de traballo, a maternidade ou 

paternidade dos autónomos e para a promoción 

da igualdade laboral en concellos e empresas 

que suman 7,3 millóns de euros. 

Os apoios á conciliación da vida familiar e 

laboral por redución da xornada de traballo 

contan este ano con 1,1 millóns de euros. A 

convocatoria de 2020 permitiu apoiar a 235 

homes e mulleres a través dun orzamento de 

máis de 450.000 euros. Doutro lado, as axudas 

destinadas á conciliación por maternidade ou 

paternidade das persoas traballadoras 

autónomas inclúen este ano un crédito de 

500.000 euros con contías máximas de 6.000 

euros para compensar a contratación. 

Así mesmo, a Consellería de Emprego e 

Igualdade porá en marcha un ano máis o 

programa para o fomento e consolidación do 

emprego nas pequenas empresas de nova 

creación e nas empresas cualificadas como 

iniciativas de emprego de base tecnolóxica 

(IEBTs), que contemplan axudas para a 

conciliación da vida persoal, laboral e familiar 

de ata o 75% do custe das escolas infantís ata un 

máximo de 3.000 euros. Esta iniciativa conta 

este ano con 2,6 millóns de orzamento. 

Así mesmo, a Xunta apoia ás entidades locais 

galegas na promoción da igualdade con 1,5 

millóns de euros este ano. Este programa 

permitiu en 2020 o desenvolvemento de 250 

actividades de conciliación que chegaron a 

4.796 pais e nais e a 5.922 nenos e nenas. En 

2021 tamén convocaranse as axudas para 

impulsar a igualdade laboral, a conciliación e a 

responsabilidade social empresarial nas 

empresas con 1,6 millóns, con incentivos para o 

fomento do teletraballo e a flexibilidade horaria 

e financiamento para a adquisición de equipos 

informáticos para garantir o dereito á 

conciliación. 

Emprendemento e formación 

No eido da formación para o emprego, do 

impulso á contratación de mulleres e do 

emprendemento feminino investiranse 10,6 

millóns. Lorenzana explicou que é esencial a 

formación dos traballadores e traballadoras e 

das organizacións empresariais e sindicais en 

materia de igualdade. Por iso, a Xunta será 

pioneira en 2021 en poñer en marcha un 

programa dirixido a garantir que os axentes 

sociais conten con coñecementos en materia de 

igualdade laboral. 

Así mesmo, no ámbito da formación, a titular de 

Emprego e Igualdade lembrou que os 

obradoiros duais de emprego contan cun 

módulo de igualdade que é obrigatorio; existen 

programas integrados de emprego dirixidos 

exclusivamente a mulleres nos que participaron 

desde 2017 un total de 2.765 mulleres a través 

dun investimento de 6 millóns; e bolsas e 

axudas para os desempregados para facilitarlles 

a súa participación nos cursos de formación. 

Ademais, o Goberno galego conta con 

programas formativos dirixidos exclusivamente 

a mulleres como Medrando Xuntos ou 

SonExecutiva. Este último beneficiou o pasado 

ano a 400 mulleres. 

Emega e Galicia Emprega 

Por último, neste ámbito, a conselleira fixo 

fincapé nos programas Emega e Galicia 

Emprega. O primeiro deles, o Emega, alcanza 

este ano o maior orzamento desde a súa posta 

en marcha: 3,6 millóns que con respecto a 2020 
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supón un aumento do máis do 100%. A iniciativa 

permite cada ano financiar preto de 200 

iniciativas empresariais de mulleres e crea máis 

de 300 empregos femininos en Galicia. O 

colectivo destinatario do Emega son mulleres, 

principalmente desempregadas. O Goberno 

galego investiu entre 2009 e 2020 máis de 11,2 

millóns de euros nestas liñas de axudas 

contribuíndo ao financiamento de máis de 900 

proxectos empresariais femininos e á creación 

de 1.600 postos de traballo. 

Con respecto ao Galicia Emprega, co que se 

impulsa a formación e a contratación dos 

colectivos con máis dificultades para obter un 

posto de traballo, como é o caso das mulleres, 

contará este ano con 14,5 millóns de euros 

fronte aos 13,1 millóns de 2020. A liña 

específica para o colectivo feminino, Emprega 

Muller, incrementarase en 700.000 euros ata 

alcanzar os 5 millóns de euros. O pasado ano, 

estas axudas permitiron a contratación de 475 

mulleres. Nos últimos dez anos, a través dos 

programas de emprego, a Xunta investiu 470 

millóns de euros que beneficiaron a 400.000 

mulleres. 

Violencia de xénero 

No eido da contratación, Lorenzana tamén 

destacou a importancia dos programas dirixidos 

ás mulleres vítimas da violencia de xénero. Así, 

o programa de inserción laboral a través de 

entidades sen ánimo de lucro conta este ano 

con 1,4 millóns. O pasado ano chegou a 328 

mulleres, das que 66 lograron unha inserción 

laboral plena a través de 74 entidades de 

iniciativa social sen ánimo de lucro. Por outro 

lado, o programa de fomento da contratación 

por parte dos concellos de mulleres vítimas de 

violencia de xénero, con 1,4 millóns para 2021, 

acadou en 2020 a contratación de 92 mulleres 

nesta situación en 49 concellos. 

A conselleira, para rematar, reafirmouse no seu 

compromiso de non retroceder nin un paso na 

loita contra a violencia de xénero e de seguir 

avanzando cara á igualdade laboral pese á 

pandemia. “A loita contra a igualdade real entre 

homes e mulleres non debe estar supeditada ás 

circunstancias e a consolidación económica 

deberá ter en conta a perspectiva de xénero”, 

rematou. 

 

 PRÓRROGA DA ESTRATEXIA DE 

SEGURIDADE E SAÚDE NO TRABALLO 

2015 - 2020 

 

A prórroga da Estratexia de Seguirdade e Saúde 
no Traballo 2015 – 2020, deseñada polo 
Goberno central en colaboración coas 
Comunidades Autónomas e os interlocutores 
sociais, acaba de ser aprobada polo Consello de 
Ministros como marco de referencia das 
políticas públicas en materia de seguirdade e 
saúde no traballo, orientando as actuacións das 
institutcións competentes e con 
responsabilidade na prevención de riscos 
laboráis. 

Coa finalidade de favorecer a consecución de 
resultados nunha sociedade cada vez máis 
concienciada coa seguridade e saúde no 
traballo como parte fundamental do benester 
social, a aplicación de directrices comúns e 
compartidas asegura unha mellora continua das 
condicións laboráis e o desenvolvemento de 
políticas preventivas eficaces, garantindo o 
dereito á seguridade e a saúde no traballo. 

Ademáis, a mellora das condicións de traballo 
reduce o custo derivado dos accidentes laborais 
e as enfermidades profesionais e, por tanto, 
debe servir de catalizador para o incremento da 
produtividade das empresas, o crecemento 
económico, a xeración de emprego no noso país 
e para mellorar a calidade de vida dos 
traballadores. 
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 NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

ESPECÍFICAS CONTRA A EXPANSIÓN DO 

CORONAVIRUS EN GALICIA 

 

A Publicada no DOG un novo decreto no que se 
adaptan as medidas restritivas sanitarias a nova 
situación epidemiolóxica vixente que terá efecto a 
partir do venres 26 de decembro de 2021 ás 00 
horas. 

Limitación da liberdade de circulación das 
persoas en horario nocturno 

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

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

-       Asistencia a centros, servizos e 
establecementos sanitarios. 

-       Asistencia a centros de atención veterinaria 
por motivos de urxencia. 

-       Cumprimento de obrigas laborais, 
profesionais, empresariais, institucionais ou 
legais. 

-       Retorno ao lugar de residencia habitual tras 
realizar algunhas das actividades previstas neste 
apartado. 

-       Asistencia e coidado a maiores, menores, 
dependentes, persoas con discapacidade ou 
persoas especialmente vulnerables. 

-       Por causa de forza maior ou situación de 
necesidade. 

-       Calquera outra actividade de análoga 
natureza, debidamente acreditada. 

-       Reposición en gasolineiras ou estacións de 
servizo, cando resulte necesario para a realización 
das actividades previstas nos parágrafos 
anteriores.   

Medidas de prevención aplicables 

En toda a Comunidade Galega, aplicaránse as 
seguintes medidas: 

-       Mantense en todo o territorio da 
Comunidade Autónoma de Galicia o peche das 
actividades de festas, verbenas e outros eventos 
populares, así como das atraccións de feiras. 

-       Os centros comerciais poden abrir os fins de 
semana. 

-       A asistencia a lugares de culto non poderá 
superar o terzo da súa capacidade e deberase 
garantir, en todo caso, o mantemento da distancia 
de seguridade de 1,5 metros entre as persoas 
asistentes. 

En particular, tendo en conta a incidencia de 
contaxios en cada un dos concellos galegos, 
distribúense en tres niveis: 

Nivel 1 

 

-       Peche perimetral dos concellos 

-       Non se permiten reunións entre non 
convivintes 

-       Hostalaría pechada como ata agora 

Os concellos afectados son Corcubión, Curtis, 
Ponteceso, Moeche, O Corgo, Guitiriz, 
Gomesende, A Gudiña, A Peroxa, Toques. 

Nivel 2 

 

-       Permítese a movilidade entre concellos coa 
mesma incidencia 

-       Reunións de ata 4 persoas non convivintes 
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-       Hostalaría: abren as terrazas ata as 18 horas, 
cun aforo do 50% 

Os concellos afectados son: 

A)   Área sanitaria da Coruña: Aranga, Arteixo, 
Cambre, Carballo, Carral, A Coruña, Culleredo, A 
Laracha, Malpica de Bergantiños, Miño, Muxía, 
Paderne, Sada, Vilasantar, Abegondo, Bergondo, 
Betanzos, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cee, 
Cerceda, Coirós, Coristanco, Dumbría, Fisterra, 
Irixoa, Laxe, Oleiros, Oza-Cesuras, Sobrado, 
Vilarmaior, Vimianzo, Zas. 

B)   Área sanitaria de Ferrol: Cedeira, Ferrol, 
Narón, Neda, As Pontes de García Rodríguez, San 
Sadurniño, Ares, Cabanas, A Capela, Cariño, 
Cerdido, Fene, Mañón, Monfero, Mugardos, 
Ortigueira, Pontedeume, As Somozas , Valdoviño. 

C)   Área sanitaria de Pontevedra: Barro, 
Cambados, Catoira, Cerdedo-Cotobade, Cuntis, A 
Lama, Marín, Meaño, Meis, Ponte Caldelas, 
Soutomaior, Vilaboa, Vilanova de Arousa, Bueu, 
Caldas de Reis, Campo Lameiro, Forcarei, O Grove, 
A Illa de Arousa, Moraña, Poio, Pontevedra, 
Portas, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de 
Arousa. 

Nivel 3 

 

-       Permítese a movilidade entre concellos coa 
mesma incidencia 

-       Apertura das instalacións deportivas 

-       Reunións de ata 4 persoas non convivintes 

-       Hostalaría: aforo do 30% no interior e do 50% 
no exterior ata as 18 horas 

Os concellos que están neste nivel son:  Baralla, 
Guntín, Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, A 
Pobra do Brollón, A Pontenova, Rábade, Sober, 
Bande, Beade, Celanova, A Merca, A Mezquita, 
Punxín, Sandiás, Taboadela, Viana do Bolo, Verea, 
Xunqueira de Espadanedo, Arzúa, Dodro, Frades, 
Ordes, Rois, Tordoia, Moaña, Oia, Redondela. 

E ademáis, os das áreas sanitarias de Vigo, Lugo, 
Ourense e Santiago: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, 

Baleira, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, 
Burela, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, 
Cervantes, Cervo, Chantada, Cospeito, Folgoso do 
Courel, A Fonsagrada, Foz, Friol, O Incio, Láncara, 
Lourenzá, Lugo, Meira, Mondoñedo, Monterroso, 
Muras, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As 
Nogais, Ourol, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O 
Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, Pol, 
Portomarín, Quiroga, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira 
de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, 
Taboada, Trabada, Triacastela, O Valadouro, O 
Vicedo, Vilalba, Viveiro, Xermade, Xove, Allariz, 
Amoeiro, A Arnoia, Avión, Baltar, Baños de 
Molgas, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Beariz, 
Os Blancos, Boborás, A Bola, O Bolo, Calvos de 
Randín, Carballeda de Avia, Carballeda de 
Valdeorras, O Carballiño, Cartelle, Castrelo de 
Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Cenlle, 
Chandrexa de Queixa, Coles, Cortegada, Cualedro, 
Entrimo, Esgos, O Irixo, Larouco, Laza, Leiro, 
Lobeira, Lobios, Maceda, Manzaneda, Maside, 
Melón, Montederramo, Monterrei, Muíños, 
Nogueira de Ramuín, Oímbra, Ourense, Paderne 
de Allariz, Padrenda, Parada de Sil, O Pereiro de 
Aguiar, Petín, Piñor, A Pobra de Trives, Pontedeva, 
Porqueira, Quintela de Leirado, Rairiz de Veiga, 
Ramirás, Ribadavia, Riós, A Rúa, Rubiá, San Amaro, 
San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San 
Xoán de Río, Sarreaus, A Teixeira, Toén, Trasmiras, 
A Veiga, Verín, Vilamarín, Vilamartín de 
Valdeorras, Vilar de Barrio,Vilar de Santos, 
Vilardevós, Vilariño de Conso, Xinzo de Limia, 
Xunqueira de Ambía, Ames, A Baña, Boimorto, 
Boiro, Boqueixón, Brión, Carnota, Lousame, 
Mazaricos, Melide, Mesía, Muros, Negreira, Noia, 
Oroso, Outes, Padrón, O Pino, A Pobra do 
Caramiñal, Porto do Son, Rianxo, Ribeira, Santa 
Comba, Santiago de Compostela, Santiso, Teo, 
Touro, Trazo, Val do Dubra, Vedra, Agolada, 
Dozón, A Estrada, Lalín, Pontecesures, Rodeiro, 
Silleda, Valga, Vila de Cruces, Arbo, Baiona, 
Cangas, A Cañiza, Covelo, Crecente, Fornelos de 
Montes, Gondomar, A Guarda, Mondariz, 
Mondariz-Balneario, Mos, As Neves, Nigrán, Pazos 
de Borbén, Ponteareas, O Porriño, O Rosal, 
Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Tomiño, 
Tui, Vigo. 

Excepcións a limitación da liberdade de 
circulación entre concellos: 

- Asistencia a centros, servizos e establecementos 
sanitarios. 

-Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, 
empresariais, institucionais, sindicais e de 
representación de traballadores ou legais. 
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- Asistencia a centros universitarios, docentes e 
educativos, incluídas as escolas de educación 
infantil. 

- Retorno ao lugar de residencia habitual ou 
familiar. 

- Asistencia e coidado, incluído o 
acompañamento, a maiores, menores, 
dependentes, persoas con discapacidade ou 
persoas especialmente vulnerables. 

- Desprazamento a entidades financeiras e de 
seguros ou estacións de servizo en territorios 
limítrofes. 

- Actuacións requiridas ou urxentes ante os 
órganos públicos, xudiciais ou notariais. 

- Renovacións de permisos e documentación 
oficial, así como outros trámites administrativos 
inaprazables. 

- Realización de exames ou probas oficiais 
inaprazables. 

- Coidado de hortas e animais. 

- Asistencia a academias, autoescolas e centros 
privados de ensino non regrado e centros de 
formación. 

- Desprazamento a establecementos comerciais 
polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos e 
bens de primeira necesidade en territorios 
limítrofes cando non exista alternativa no propio 
concello. 

- Por causa de forza maior ou situación de 
necesidade. 

- Adestramentos ou competicións de ámbito 
federado profesional ou non profesional 
permitidos. 

Plan de hostalaría segura 

A Xunta de Galicia porá en marcha un Plan de 
Hostalaría Segura, baseado nas seguintes liñas 
fundamentais: 

a) Corresponsabilidade dos operadores 
económicos na aplicación, cumprimento e 
seguimento do plan e na colaboración no 
establecemento de medidas e instrumentos que 
contribúan ao control e seguimento de posibles 
abrochos, incluíndo a rastrexabilidade dos 
posibles contactos, co obxecto de garantir unha 
actividade nas adecuadas condicións de 
seguridade. 

b) Definición de criterios claros e precisos para a 
organización e utilización de espazos, condicións 
de adecuada ventilación que velen pola calidade 
do aire interior, e determinación de ocupación 
para efectos da aplicación das medidas sanitarias 
de prevención. 

c) Colaboración coas entidades representativas do 
sector para o estudo, deseño e implementación 
das medidas de prevención aplicables, incluída a 
promoción da existencia de mecanismos de 
autocontrol e auditoría de cumprimento. 

d) Xeración de confianza nos usuarios, así como 
información e concienciación deles sobre as 
medidas de prevención e o seu necesario 
cumprimento. 

e) Establecemento dun plan de control e 
inspección autonómico e a adecuada colaboración 
coas entidades locais nas súas competencias de 
control e inspección, especialmente con aquelas 
de menor tamaño e medios. 

f) Colaboración das forzas e corpos e forzas de 
seguridade no control e inspección. 

 

Normativa 

Presidencia da Xunta de Galicia 

– DECRETO 31/2021, do 25 de febreiro, polo que 
se adoptan medidas no territorio da Comunidade 
Autónoma de Galicia para facer fronte á crise 
sanitaria, na condición de autoridade competente 
delegada no marco do disposto polo Real decreto 
926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara 
o estado de alarma para conter a propagación de 
infeccións causadas polo SARS-CoV-2. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcio
nal/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-
3_gl.html 

 

Consellería de Sanidade 

– ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcio
nal/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-
5_gl.html 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3B0-240221-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-240221-5_gl.html
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 A CONSELLERÍA DE SANIDADE ACTIVA O 

PLAN HOSTALARÍA SEGURA 

 

A Publicada no DOG a ORDE do 25 de febreiro 
de 2021 da Consellería de Sanidade, pola que se 
establecen as actuacións necesarias para a 
posta en marcha do Plan de hostalaría segura da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

Este plan nace do compromiso da Xunta de 
Galicia cos representantes do sector hostaleiro 
galego de reactivación segura que se 
fundamentará en tres piares básicos: acadar a 
máxima seguridade no acceso aos 
establecementos, o máximo seguimento de 
posibles gromos e posibilitar o máximo control 
no cumprimento das disposicións sanitarias 
vixentes. 

Capacidades máximas e responsabilidades 

Os establecementos deberán declarar e manter 
accesible ao público e á autoridade sanitaria a 
súa capacidade máxima, interior e exterior, 
sendo responsables das capacidades máximas 
que declare e de controlar que sexan 
respectadas. 

Capacidade interior e porcentaxe máxima de 
uso 

-       Capacidade interior do 
establecemento: superficie interior, en metros 
cadrados (excluíndo os aseos, á barra e zona 
interior da barra) dividida entre 1,5 (distancia 
mínima de seguridade por persoa usuaria). 

A capacidade interior obtida a través deste 
cálculo non poderá ser superior á capacidade 
máxima establecida no correspondente título 
habilitante de carácter municipal. Nese caso, 
prevalecerá a capacidade consignada na licenza 
municipal. 

-       Porcentaxe máxima de uso: A capacidade 
interior aplicaráselle a porcentaxe máxima de 

uso que estableza en cada momento a 
autoridade sanitaria. 

Capacidade exterior e porcentaxe máxima de 
uso 

-       Capacidade exterior do establecemento: 
superficie de terraza establecida no 
correspondente título habilitante de carácter 
municipal. 

-       Porcentaxe máxima de uso: a capacidade 
exterior aplicarase a porcentaxe máxima de uso 
que estableza en cada momento a autoridade 
sanitaria. 

Información para as persoas usuarias 

Obriga de dispor nun lugar visible do acceso, 
preferentemente na porta de entrada, dun 
cartel que sexa de doada lectura con 
información actualizada, debéndose utilizar os 
modelos de cartel postos á disposición para a 
súa impresión na páxina 
web https://coronavirus.sergas.gal/. 

Información: 

Para o interior, debe aparecer a capacidade 
máxima permitida en condicións normais, 
a porcentaxe máxima de uso interior 
establecida pola autoridade sanitaria e 
capacidade máxima interior permitida en cada 
momento en función da aplicación da 
porcentaxe máxima de uso establecida pola 
autoridade sanitaria. 

Para o exterior, a capacidade máxima exterior 
permitida en condicións normais, o porcentaxe 
máxima de uso exterior establecida pola 
autoridade sanitaria e a capacidade máxima 
exterior permitida en cada momento en función 
da aplicación da porcentaxe máxima de uso 
establecida pola autoridade sanitaria. 

Regras básicas sobre disposición de mobiliario 

Para facilitarlles ás persoas usuarias e 
traballadoras do establecemento o 
cumprimento das regras de capacidade e 
porcentaxe máxima de uso, así como para 
garantir as distancias mínimas de seguridade 
persoal, tanto no interior coma no exterior, as 
mesas e cadeiras montadas deberán 
corresponderse coas capacidades permitidas en 
condicións normais e procederase a inutilizar, 
mediante bandas ou adhesivos, as mesas e 
cadeiras que sexa necesario. 

https://coronavirus.sergas.gal/
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Rastrexabilidade 

A persoa titular do establecemento obterá un 
código QR na páxina 
web https://coronavirus.sergas.gal/, para que 
os usuarios poidan rexistrar a súa presenza nel 
a través da aplicación da Xunta de Galicia 
Passcovid. En caso de non dispor da aplicación 
Passcovid, o local terá QR personalizados para 
entregarlles aos usuarios e que permitan a súa 
rastrexabilidade en caso de detección de casos 
positivos.  

Seguimento e inspección 

Establecemento dun plan de control e 
inspección autonómico e o desenvolvemento 
de actuacións de control e inspección 
municipais, coa colaboración das forzas e 
corpos e forzas de seguridade no seu control e 
inspección, impulsando a coordinación entre os 
distintos corpos existentes que garantan a 
efectividade da implantación das medidas 
acordadas. 

Para o desenvolvemento das súas competencias 
de control sanitario, os concellos poderán 
solicitar o apoio técnico do persoal e os medios 
das autoridades sanitarias autonómicas. 

Establécense os seguintes obxectivos cuxo 
cumprimento queda condicionado, en todo 
caso, ás necesidades operativas e á 
dispoñibilidade de medios das forzas e corpos 
de seguridade actuantes: 

a) Concellos sen Policía local ou con tres ou 
menos efectivos en activo: preferentemente 
unha visita semanal por local de hostalaría, pola 
Policía local ou, de ser o caso, a través da 
colaboración e do apoio das demais forzas e 
corpos de seguridade. 

b) Concellos con Policía local de ata 20.000 
habitantes, con máis de tres efectivos en activo: 
preferentemente dúas visitas semanais por 
local de hostalaría, pola Policía local. 

c) Concellos con Policía local de máis de 20.000 
habitantes: preferentemente dúas visitas 
semanais por local de hostalaría, pola Policía 
local. Estableceranse, así mesmo, medidas de 
especial vixilancia as fins de semana e os días 
festivos. 

O obxecto destas visitas será de control e a 
comprobación do cumprimento, por parte do 
establecemento, das seguintes medidas: 

a) Que teñen exposta, no exterior do local, a 
capacidade máxima permitida, nun lugar 
facilmente visible tanto para clientes como para 
os órganos inspectores, de acordo cos modelos 
de cartelaría postos á súa disposición polas 
autoridades sanitarias. 

b) Que se cumpre a porcentaxe máxima de 
capacidade establecida especificamente en 
cada momento durante a situación da 
pandemia, así como as regras establecidas en 
canto á prohibición de uso de barras e 
ocupación máxima das mesas. 

c) Que a apertura e o peche do establecemento 
están dentro do horario establecido. 

d) Que os clientes e empregados do local 
cumpren coas medidas de seguridade 
interpersoal en canto ás distancias e ao uso das 
máscaras. 

No suposto de incumprimento das medidas de 
prevención, os axentes dos corpos e forzas de 
seguridade poderán adoptar de forma directa, 
logo de requirimento ás persoas responsables 
do local e no caso de que este non for atendido, 
as seguintes medidas e co cumprimento dos 
requisitos que estas normas establecen: 

a) A suspensión inmediata do espectáculo ou 
actividade e o desaloxo e precintaxe dos 
establecementos abertos ao público. 

b) Aqueloutras medidas que se consideren 
necesarias, en atención ás circunstancias 
concorrentes en cada caso, para garantir a 
seguridade das persoas e os bens e a 
convivencia entre a cidadanía, e que garden a 
debida proporción en atención aos bens e 
dereitos obxecto de protección. 

Entenderase que concorre un perigo grave e 
inminente para as persoas nos casos de 
incumprimento das seguintes medidas de 
prevención: 

a) Incumprimento xeneralizado no 
establecemento ou na actividade das distancias 
de seguridade interpersoal, xa sexa por unha 
deficiente organización dos espazos ou polo 
incumprimento da organización existente. 

b) Incumprimento da obrigación do uso 
adecuado das máscaras por parte do persoal, 
clientes ou público asistente, cando non sexa 
meramente singular, puntual ou episódico. 

https://coronavirus.sergas.gal/
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c) Presenza no establecemento ou espazo 
aberto ao público de persoas con 
sintomatoloxía compatible co COVID-19. 

d) Presenza no establecemento ou espazo 
aberto ao público de traballadores ou público 
asistente sometidos a obrigas de illamento ou 
corentena. 

e) Incumprimento grave das medidas de 
limpeza e desinfección. 

f) Incumprimento das medidas relativas á 
capacidade máxima dos establecementos ou 
espazos. 

g) Existencia de aglomeracións de persoas no 
interior ou no exterior dos establecementos ou 
espazos. 

h) Incumprimento das medidas relativas a 
agrupacións máximas de persoas nas mesas ou 
agrupacións de mesas. 

Eficacia 

As medidas previstas nesta orde terán efectos a 
partir das 00.00 do 26 de febreiro de 2021, 
excepto as medidas en canto á obriga de dispor 
dun cartel e obter un código QR ou de dispor 
dun código QR personalizado que terán efectos 
a partir das 00.00 horas do día 5 de marzo de 
2021, polo que as actuacións de control que con 
anterioridade se efectúen se limitarán a 
informar da súa exixibilidade a partir da 
indicada data. 

En cumprimento dos principios de necesidade e 
de proporcionalidade, as medidas previstas 
nesta orde serán obxecto de seguimento e 
avaliación continua, co fin de garantir a súa 
adecuación á evolución da situación 
epidemiolóxica e sanitaria. 

Normativa 

Consellería de Sanidade 

– ORDE do 25 de febreiro de 2021 pola que se 
establecen as actuacións necesarias para a 
posta en marcha do Plan de hostalaría segura da 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-
250221-1_gl.html 

  

 PROCEDEMENTO DA DECLARACIÓN 

RESPONSABLE DE AFORO E 

TRAZABILIDADE DO PLAN HOSTALARÍA 

SEGURA DA XUNTA DE GALICIA  

O Servizo Galego de Saúde sobre o Coronavirus 

estableceu un procedemento para facilitar ao 

establecementos de hostalaría o cálculo para a 

declaración responsable de aforo e 

trazabilidade, ademáis de explicar, entre outras 

cuestións, como conseguir o código QR e os 

carteis para colocar nos establecementos. 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-250221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-250221-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210225/2572/AnuncioC3K1-250221-1_gl.html
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 GALICIA PORÁ EN MARCHA UN 

PROGRAMA CON MEDIDAS ESPECÍFICAS 

PARA REACTIVAR O COMERCIO DE 

PROXIMIDADE 

 

 

O titular do Goberno galego, Alberto Núñez 
Feijóo, avanzou hoxe, na rolda de prensa de 
Consello, que nas próximas semanas se porá en 
marcha un programa con medidas específicas 
para reactivar o comercio de proximidade, que 
contará cun investimento de 20 M€. 

Ao longo da súa intervención, o presidente da 
Xunta explicou que este programa, que se está 
a ultimar co sector, contemplará medidas en 
dous grandes ámbitos. Por unha banda, dixo, 
iniciativas que impulsen a súa transformación 
dixital, cunha aposta clara polo comercio en 
liña. 

E, por outra, engadiu, axudas para dar resposta 
ás necesidades máis inmediatas e contribuír a 
impulsar o consumo nas tendas. Sobre este 
último punto, Feijóo adiantou que se poñerá en 
marcha un programa de bonos desconto para 
mercar no comercio local. 

Son medidas encamiñadas a paliar a situación 
dunha actividade clave para a economía e o 
emprego duramente afectada pola pandemia e 
polas súas consecuencias. 

 

 

 

 

 

 

 

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/
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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 

 

 

 

 

 

mailto:info@apegalicia.es

