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APE GALICIA - NOVAS 

 ENTREVISTA A DAVID MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTE DE APE GALICIA, EN 

“NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO” DE CAPITAL RADIO 

 O PROGRAMA DE NEGOCIOS TV “NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO” CONTA COA 

PARTICIPACIÓN DE DAVID MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTE DE APE GALICIA 

 APE GALICIA DA AS CLAVES ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS QUE 

QUEREN COMEZAR DE CERO COA A WEBINAR “LEI DE SEGUNDA 

OPORTUNIDADE” REALIZADA POLA ESPECIALISTA CARMEN TARRÓN 

 APE GALICIA ASISTE A PRESENTACIÓN ONLINE DO PROGRAMA BONO ACTIVA 

COMERCIO DA XUNTA DE GALICIA 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APE GALICIA COA CONSULTORA KEEP COMP 

 LA WEBINAR “NUEVAS FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA DE 

COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL GOHU” INFORMA SOBRE LAS POSIBILIDADES 

PARA LAS ENTIDADES ASOCIADAS A APE GALICIA  

 PRESENTACIÓN DO TALLER ONLINE “DIXITALÍZATE” ORGANIZADO POR APE 

GALICIA E DIRIXIDO AOS NEGOCIOS DE MARÍN 

 COMEZA O TALLER ONLINE “DIXITALÍZATE” DIRIXIDO AOS NEGOCIOS DO 

CONCELLO DE MARÍN 

 APE GALICIA CONMEMORA O DÍA MUNDIAL DA SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO 

 REUNIÓN COA CONSELLEIRA DE EMPREGO E IGUALDADE PARA AVANZAR NO 

TERCEIRO PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA 

 APE GALICIA, COA COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E 

IGUALDADE, ORGANIZOU O WEBINAR “REXISTRO E AUDITORÍA SALARIAL – 

PLANS DE IGUALDADE” 

 

 

 

 

 

 

     APE GALICIA 

     Asociación Intersectorial e Interterritorial de  

     Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia 
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APE GALICIA - FORMACIÓN 

 CONTINÚA O CURSO EN LIÑA DE INGLÉS PARA OS SECTORES DA HOSTALARÍA E 

TURISMO NA RIBEIRA SACRA - NIVEL MEDIO AVANZADO 

 TALLER ONLINE DIXITALÍZATE  NO CONCELLO DE MARÍN 

 CURSO ONLINE DE SERVIZOS DE EMPRESAS 

 

INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS 

 CAMBIOS NOS CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS O VENRES 9 DE ABRIL 

 O BOE PUBLICA A ORDE PARA O FRACCIONAMENTO DO PAGO DE DÉBEDAS 

TRIBUTARIAS NA DECLARACIÓN DA RENTA 2020 

 MODIFICACIÓN DAS MEDIDAS RESTRITIVAS ADOPTADAS PARA FACER FRONTE 

A CRISE SANITARIA CAUSADA POLO SARS-COV-2 A PARTIR DO 8 E O 10 DE 

ABRIL 

 OS ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS TEÑEN VINTE DÍAS PARA ACTUALIZAR OS 

SEUS REXISTROS DE VIAXEIROS 

 MODIFICACIÓN DAS MEDIDAS RESTRITIVAS ADOPTADAS PARA FACER FRONTE A 

CRISE SANITARIA CAUSADA POLO SARS-COV-2 A PARTIR DO LUNS 12 DE ABRIL 

 OS COMERCIANTES XA PODEN DARSE DE ALTA NO PROGRAMA “BONOS ACTIVA 

COMERCIO” DA XUNTA DE GALICIA 

 O BONO ENERXÍA PEME E COMERCIO PODERÁ SER SOLICITADO A PARTIR DO 14 

DE ABRIL 

 ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO BONO TURÍSTICO DA XUNTA DE GALICIA 

#QUEDAMOSENGALICIA21 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA DESTINAR 2.111 MILLÓNS DE EUROS Á 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA AS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO 

 APROBADAS AS NOVACIÓNS PARA O REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS DO 

IGAPE (2021) 

 O NOVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA PERSOAS TRABALLADORAS 

AUTÓNOMAS TERÁ EN CONTA OS INGRESOS NETOS REAIS 

 O COMITÉ CLÍNICO APROBOU NOVOS CAMBIOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A 

PARTIR DO 16 DE ABRIL 

 PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS 

COMERCIOS RETALLISTAS DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA A TRAVÉS 

DOS BONOS ACTIVA COMERCIO 

 AVANCE DAS NOVAS MEDIDAS DE APERTURA PROGRESIVA DAS RESTRICIÓNS A 

PARTIR DO VENRES 16 DE ABRIL  

 PRESENTACIÓN DE IR!, A FERRAMENTA DE IGUALDADE RETRIBUTIVA 

 VÍDEO INFORMATIVO DO IGAPE PARA EXPLICAR AS NOVEDADES TRIBUTARIAS E 

MERCANTÍS QUE AFECTAN AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, 

COMERCIANTES E EMPRESAS 
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 NOVO PLAN DA XUNTA DE GALICIA PARA CONTRIBUIR Á MODERNIZACIÓN E A 

REACTIVACIÓN DAS EMPRESAS DENTRO DO ACTUAL CONTEXTO ECONÓMICO 

MARCADO POLA COVID-19 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓN A PARTIR DO LUNS 19 DE 

ABRIL 

 ALFONSO RUEDA, VICEPRESIDENTE PRIMEIRO E CONSELLEIRO DE PRESIDENCIA, 

XUSTIZA E TURISMO AVANZA OS POSIBLES PASOS DA XUNTA DE GALICIA PARA 

UNHA DESESCALADA PROGRESIVA 

 XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS DO PROGRAMA RENOVE 

ELECTRODOMÉSTICOS 

 O ISSGA CELEBRA O WEBINAR “A CULTURA PREVENTIVA, MOTOR DE 

RESILENCIA” 

 PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETITIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 

 A PARTIR DO VENRES 23 DE ABRIL, NOVOS CAMBIOS NAS RESTRICIÓNS 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA UNHA SERIE DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

DE APOIO A EMPRESAS E PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS 

POLO COVID19 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 26 

DE ABRIL 

 AS PEMES DO SECTOR PRIMARIO PODEN PRESENTAR PROXECTOS PARA OPTAR 

A FONDOS EUROPEOS A TRAVÉS DUN FORMULARIO ONLINE 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 26 

DE ABRIL 

 A XUNTA AMPLÍA ATA OS 96 MILLÓNS DE EUROS O SEU SEGUNDO PLAN DE 

RESCATE PARA DAR LIQUIDEZ AOS NEGOCIOS AFECTADOS POLA PANDEMIA
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 ENTREVISTA A DAVID MARTÍNEZ, 

VICEPRESIDENTE DE APE GALICIA, EN 

“NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO” DE 

CAPITAL RADIO 

 

 
 

O 7 de abril, o vicepresidente de APE Galicia, 

David Martínez, interveu no programa de 

Capital Radio ‘En negocios de carne y hueso’ con 

Mariló Sánchez-Fuentes, para falar sobre o 

efecto negativo en pemes e persoas 

traballadoras autónomas dos peches 

perimetrais como medida santiaria de 

conteción de contaxios pola Covid-19. 

 

Ao respecto, o tamén presidente da Asociación 

Empresarial de Profesionais e Autónomos de 

Ourense indicou que a redución de horarios e 

de fluxo de xente que leva consigo os peches 

perimetrais supón unha importante baixada nos 

ingresos, o que pode provocar o fin da 

actividade dunhas 300.000 persoas 

traballadoras autónomas. 

 

Estas persoas necesitan de apoios e doutras vías 

de emprendemento xa que nun prazo medio 

corto, é imposible que o mercado laboral actual, 

con 4 millóns de parados e 900.000 persoas en 

ERTE, poida absobelas. 

 

Por iso, e tendo e conta que o peor da crise 

económica xurdida pola pandemia está por 

chegar, David Martínez reclamou un plan 

estratéxico urxente, tanto a nivel autonómico 

como nacional, que configuren as saídas 

inmediatas para a economía do país, na que as 

pemes son uns dos pilares fundamentais. 

 

Segundo Martínez, este plan non só debe contar 

con axudas directas aos sectores máis 

perxudicados senon que, ademáis, é primordial 

para a recuperación económica medidas que 

incentiven o consumo e que den seguridade 

ante a incertidumbre e o medo da poboación 

que volveuse máis conservadora no actual 

escenario, polo que non da saída aos cartos 

aforrados. 

 

O representante de APE Galicia valorou 

positivamente a xestión en concreto da Xunta 

de Galicia no seu apoio ao sector dentro das 

súas posibilidades, e destacou o bo entendi-

mento da asociación coa Administración 

Autonómica, a cal soe ter en conta as súas 

suxerencias e aportacións para beneficiar ao 

maior número de perxudicados, aínda que 

sempre se pode facer máis e para iso están a 

traballar. 

 

Mariló Sánchez-Fuentes, presentadora do pro-

grama de Capital Radio, invitou tamén ao 

vicepresidente da asociación a participar nun 

faladoiro co presidente do Club dos Empren-

dedores, Efrén Miranda, e o CEO do Campus 

360, Miguel Moneo, sobre as señais de alarma 

que deben ter en conta unha pequena e 

mediana empresa. 

 

 

 

APE GALICIA - NOVAS 
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A xestión non profesionalizada e a falta de 

formación, dixitalización e asesoramento 

externo son factores determinantes para o 

fracaso dunha peme que terá como un primeiro 

indicio o afogo no pago de tributos trimestrais 

xa que é un síntoma de que a tesorería estase 

levando mal, tal e como revelou David Martínez, 

como experto en estructuras empresariais. 

 

 

 O PROGRAMA DE NEGOCIOS TV 

“NEGOCIOS DE CARNE Y HUESO” CONTA 

COA PARTICIPACIÓN DE DAVID 

MARTÍNEZ, VICEPRESIDENTE DE APE 

GALICIA 

 

 
 
David Martínez, vicepresidente de APE Galicia y 

presidente de la Asociación Empresarial de 

Profesionales y Autónomos de Ourense, 

participó en el programa de Negocios TV 

'Negocios de carne y hueso' para hablar sobre 

los efectos de los cierres perimetrales en los 

negocios. 

Te dejamos el enlace del programa presentado 

por Mariló Sánchez-Fuentes ayer miércoles 7 de 

abril, donde podrás ver su intervención a partir 

del minuto 3 >>  

https://www.youtube.com/watch?v=5XdgfO8vs74 

 

 

 

 

 

 

 APE GALICIA DA AS CLAVES ÁS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS QUE 

QUEREN COMEZAR DE CERO COA A 

WEBINAR “LEI DE SEGUNDA OPORTUNI-

DADE” REALIZADA POLA ESPECIALISTA 

CARMEN TARRÓN 

 

 

APE Galicia, coa colaboración da consultora 
Keep  Comp, celebrou webinar “Lei de Segunda 
Oportunidade”, coa que dá inicio á  inciativa “Os 
Venres de Webinar”, unha ferramenta de 
información e asesoramento para dar resposta 
a varios temas de interese ás persoas 
traballadoras autónomas. 

Nesta primeira edición, a especialista en Dereito 
Concursal e Lei de Segunda Oportunidade, 
Carmen Tarrón Couto, foi a encargada de dar 
resposta á pregunta que centraba este 
relatorio: Pódense cancelar as débedas por lei 
para empezar de cero?, resolvendo as dúbidas 
máis frecuentes, con casos prácticos, que poden 
ter as persoas emprendedoras que buscan 
volver empezar tras unha oportunidade errada. 

Sonia Acuña, secretaria xeral de APE Galicia, 
coordinou esta xornada desexando que fóra de 
interese e, sobre todo, de proveito para todas 
aquelas persoas traballadoras autónomas que 
coa pandemia buscan unha táboa de salvación 
para a situación crítica que están a vivir. 

Con este obxectivo, a asociación presidida por 
José Ramón Caldas, quen tamén quixo saudar 
aos presentes a través de videoconferencia, 
asinou un convenio de colaboración coa 
consultora galega Keep Comp, empresa 
composta por mulleres profesionais na súa 
totalidade, cuxa directiva  Stella Bobo colaborou 
activamente na realización deste  webinar. 

https://www.youtube.com/watch?v=5XdgfO8vs74
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Tras a introdución por parte de David Martínez, 
vicepresidente de APE Galicia, quen cualificou 
de moi interesante e pouco coñecida a 
posibilidade de recorrer á Lei de Segunda 
Oportunidade como ferramenta para solucionar 
as débedas financeiras nas que poden incorrer 
os emprendedores #ante a crise económica, 
Carmen  Tarrón arrincou coa análise sobre o 
obxecto desta Lei, os requisitos e beneficios 
para os posibles destinatarios. 

Tras afirmar que se poden restablecer as 
débedas e empezar desde cero, durante unha 
hora, a avogada debullou as posibilidades que 
teñen os autónomos e as autónomas en 
situacións de quebra, explicando as diferentes 
fases que permite a Lei de Segunda Oportuni-
dade, de 2015, para alcanzar este obxectivo. 

Así, #ante as asociacións e xestorías de toda 
Galicia que seguiron a charla a través de 
videoconferencia, Carmen Tarrón expuxo que a 
primeira fase é buscar un acordo extraoficial, 
convocando aos acredores e ofertando un plan 
de pago. 

O seguinte paso dependerá de se se acepta o 
acordo, co que só quedará o cumprimento dos 
pagos sen esixencias, ou non, co que se inciaría 
a segunda fase do procedemento con novas 
negociacións xa no Xulgado do Mercantil. 

Se aínda así, non se chegase a un acordo e para 
evitar a liquidación que supoñería responder co 
100% do patrimonio, pódese conseguir igual-
mente a condonación das débedas se se teñen 
os seguintes requisitos: 

·  Que a débeda non sexa superior a 5 millóns de 
euros 

·   Tentar chegar a un acordo previo 

·   Ser un debedor de boa fe 

·    Non ter antecedentes penais por delitos socio 
económicos 

De non ter patrimonio a nome da persoa 
debedora, cabe a posibilidade de chegar tamén 
a un acordo de exoneración do pasivo cun plan 
de pagos adaptado ao que realmente pódese 
abonar, tendo en conta o salario mínimo 

interprofesional máis o 30% a maiores por cada 
membro da familia, como base do que se 
necesita para poder vivir. 

Nestas débedas, a día de hoxe e por unha 
modificación da lei en setembro de 2020, non se 
tería en conta as de Facenda e Seguridade 
Social, a pesar de que o Tribunal Supremo en 
2019 sentenciou que debía ser aplicable tamén 
a elas. 

Á espera de que o Goberno central aprobe unha 
nova Lei Concursal e de Segunda Oportunidade, 
a especialista animou a todas aquelas persoas 
interesadas que inicien desde xa os trámites 
para poder acollerse a elas, sempre tentando un 
acordo extraoficial antes, e cunha estratexia 
clara, sen deixar nada á improvisación, para 
poder conseguir con éxito o obxectivo final. 

Antes da despedida do evento, Carmen  Tarrón, 
contestou as preguntas que fixeron os asisten-
tes a través de chat sobre esta interesante e 
pouco coñecida ferramenta para as persoas 
traballadoras autónomas. 

 

 APE GALICIA ASISTE A PRESENTA-

CIÓN ONLINE DO PROGRAMA BONO 

ACTIVA COMERCIO DA XUNTA DE GALICIA 

 

O conselleiro de Economía e Industria, Francisco 

Conde presentou o 14 de abril, xunto co 

presidente da Federación Galega de Comercio,  

José María Seijas, o Programa Bono Activa 

Comercio, cuxas bases saíron hoxe publicadas 

no Diario Oficial de Galicia. 
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O programa Bonos Activa Comercio, que estará 

vixente ata o 31 de decembro de 2021, ten 

como obxectivo incentivar a demanda 

comercial axudando economicamente as 

persoas consumidoras e fomentar o consumo 

nos establecementos comerciais retallistas 

adheridos á campaña, intentando reducir o 

impacto económico derivado do cesamento e 

das restricións da actividade de determinados 

establecementos comerciais como consecuen-

cia da situación ocasionada pola COVID-19. 

Este programa conta cun orzamento inicial de 

10 millóns de euros que se repartirán en bonos 

desconto de 30 euros, dos que se poderán 

beneficiar máis de 330.000 clientes, movilizan-

dose 55 millóns de euros en vendas. 

O importe do bono irase reducindo, ata o seu 

esgotamento, en función do valor da compra 

nos comercios adheridos, sendo de 5 € en 

compras iguais ou superiores a 30 € e inferiores 

a 50 € e de 10 € en compras iguais ou superiores 

a 50 €. 

Francisco Conde quixo destacar o compromiso 

da Xunta de Galicia co sector, como pilar 

fundamental da recuperación económica, xa 

que esta iniciativa é adicional ás medidas 

incluidas nos Orzamentos Xerais, e estará 

acompañada por dúas iniciativas máis: 

Renovación de electrodomésticos e o Bono 

orientado a instalacións eléctricas e climatiza-

ción dos comercios. 

No encontro, tamén, os responsables da 

plataforma dixital que sustenta programa, 

Eduardo Aldao, director de innovación de 

Abanca, entidade financieira colaboradora; e 

José Delgado e Ángel Fernández, técnicos 

encargados do desenvolvemento da aplicación, 

explicaron paso a paso e de forma práctica o 

rexistro dos comercios adheridos na web: 

www.bonosactivacomercio.gal como do uso da 

aplicación para comerciantes e usuarios. 

Os comercios interesados poderán rexistrarse 

na web ata o 30 de abril e para a solicitude e 

obtención dos bonos, cada usuario deberá 

darse de alta en www.bonosactivacomercio.gal 

e descargar e, nese momento, entenderase 

preconcedida a axuda cunha validez de 3 meses. 

O bono terá formato dixital a través dun código 

QR e estará dispoñible para a súa utilización na 

APP Wallet. 

 

 CONVENIO DE COLABORACIÓN DE APE 

GALICIA COA CONSULTORA KEEP COMP 

 

As asociacións empresariais e de autónomos 

adscritas á entidade presidida por José Ramón 

Caldas poderán beneficiarse dos Servizos de 

Compliance da empresa galega Keep-comp, 

como os de asesoramento xurídico e 

financieiro. 

Cunha amplia experiencia no asesoramento 

sobre cumplimento normativo e litixios 

corporativos, Keep-comp aspira a convertirse 

en todo un aliado para todos os asociados e as 

asociadas que forman parte de APE Galicia. 

Así a primeira actuación en conxunto foi a 

Webinar celebrada a semana pasada sobre a Lei 

de Segunda Oportunidade, unha gran 

descoñecida e que pode ser unha ferramenta 

moi valiosa para ter unha nova oportunidade de 

empezar de cero debido a crise que o sector 

está a atravesar polas medidas restritivas pola 

pandemia. 

Ademáis, Keep-comp pon a disposición dos 

asociados e das asociadas de APE Galicia un 

primeiro servizo gratuito de asesoramiento 

relativo á aplicación deste mecanismo legal ou 

doutros que podan ser de interese, como os 

plans de igualdade, rexistros salariais ou 

auditorias retributivas... 
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 LA WEBINAR “NUEVAS FUNCIONALIDA-

DES DE LA PLATAFORMA DE COMUNI-

CACIÓN EN TIEMPO REAL GOHU” 

INFORMA SOBRE LAS POSIBILIDADES 

PARA LAS ENTIDADES ASOCIADAS A APE 

GALICIA  

 

Jul Díaz, representante de GOHU®, fue el 

encargado de explicar a todos las asociaciónes 

que forman parte de APE Galicia que quisieron 

asistir a la webinar “Nuevas funcionalidades de 

la plataforma de comunicación en tiempo real 

GOHU®” el funcionamiento y las capacidades de 

esta aplicación que permite la difusión de todo 

tipo de documentos con la máxima seguridad. 

Tras la presentación de la secretaria técnica 

ejecutiva de la asociación Sonia Acuña, Jul Díaz, 

representante de GOHU®, explicó a los asisten-

tes al encuentro, con una demostración 

práctica, el funcionamiento y las capacidades de 

esta aplicación que permite la difusión de todo 

tipo de documentos con la máxima seguridad, 

con la que la asociación presidida por José 

Ramón Caldas refuerza la comunicación entre 

sus asociados. 

A través desta App, APE Galicia dará unha maior 

difusión en el envío de calquera tipo de 

información, documentos ou boletines informa-

tivos y, a su vez, las asociaciones que estén 

interesadas en su empleo, que será gratuito 

durante los dos primeros meses, contarán con 

muchas ventajas entre las que se encuentran: 

·     Mejorar el acceso a plataformas digitales por 

falta de medios o conocimientos 

·     Toda la información se recibe en un mensaje 

a través da plataforma, sin necesidad de un 

correo electrónico. 

·    Recibir notificaciones en el móvil en tiempo 

real de calquier proveedor que utilice la 

aplicación (agua, luz, gas, telecomunicación, 

seguros...), evitando ser notificados fuera de 

tiempo. 

·     Permite la firma digital y enviar un acuse de 

recibo si el emisor lo solicita 

·   Centralizar toda la correspondencia en un 

único buzón dixital. 

·     Alcanzar a un público objetivo más amplio 

·  Crear una vía de comunicación directa, 

reduciendo un 90% los costes en correspon-

dencia postal. 

·   Realizar transacciones seguras, ágiles y legales 

ya que está certificada como prestadora de 

servicios electrónicos de confianza por el 

Ministerio de Asuntos Económicos e Transfor-

mación Digital. Así, no sólo se puede enviar 

información certificada, sino también enviar 

documentos que requieran firma por parte del 

usuario final, cumpliendo la normativa del 

mandato eurpeo eIDAS de firmas digitais. 
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 PRESENTACIÓN DO TALLER ONLINE 

“DIXITALÍZATE” ORGANIZADO POR APE 

GALICIA E DIRIXIDO AOS NEGOCIOS DE 

MARÍN 

 

 

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas, 

acompañado pola secretaria técnica da 

asociación, Sonia Acuña, foron recibidos no 

Concello de Marín polos concelleiros Cristina 

Acuña e Manuel Santos xunto co tesoureiro de 

Acemas, Manuel Solla, para presentar o taller 

online “Dixitalízate” que comeza hoxe ás 20:30 

horas. 

Dirixida ás persoas traballadoras autónomas e 

empregadas con negocios en Marín, esta 

formación será levada a cabo pola content 

creator e CEO de Paso a Paso Agency, Natalia 

Maquieira (@pasoapasoblog), que ten máis de 

10 anos de experiencia e está especializada en 

comunicación dixital para marcas nos sectores 

de moda, beleza e lifestyle. 

Tanto o Concello de Marín como APE Galicia, e 

ACEMAS consideran que a dixitalización na 

economía local e fundamental para ser 

competitivos, e saber comunicar e aproveitar as 

redes sociais nos negocios desta localidade 

como canle de vendas pode ser un primeiro 

paso. 

Ao longo deste y do vindeiro mes de maio, as 

persoas traballadoras autónomas e emprende-

doras do concello de Marín aprenderán a 

utilizar as ferramentas e coñecementos básicos 

para que a imaxen online dos seus negocios 

mellore notablemente e, polo tanto, poidan 

atraer a máis clientes. 

Este obradoiro celebrarase a través de Zoom de 

20.30 a 22.30 horas, os luns, mércores e xoves  

desde hoxe ata o próximo 18 de maio. 

Durante o mes de maio, organizarase un curso 

de escaparatismo y visual merchandising, 

impartido por Cany Juncal. Neste caso, a 

profesional visitará algúns dos negocios do 

concello, previa inscrición no programa, para de 

forma personalizada asesorar sobre como 

captar a atención do cliente mediante unha boa 

organización e distribución do produto, ade-

mais da decoración e deseño dos escaparates 

de tal modo que capten a atención dos usuarios 

coa finalidade de incrementar as vendas e 

mellorar a imaxe da marca. O prazo de inscrición 

para este taller será a partir de 10 de maio na 

páxina web de APE Galicia, e farase difusión do 

mesmo a través de Marín en Rede, un espazo 

que este concello adica a potenciar a 

visibilidade do seu comercio e hostalería locais. 

 

 COMEZA O TALLER ONLINE “DIXITALÍZA-

TE” DIRIXIDO AOS NEGOCIOS DO 

CONCELLO DE MARÍN 

 

 

A asociación presidida por José Ramón Caldas, 

APE Galicia, deu comezo o 26 de abril ao taller 

“Dixitalízate” financiado polo concello de Marín 

en colaboración con ACEMAS. 

A secretaria técnica da asociación, Sonia Acuña, 

deu a benvida ás 25 persoas de negocios de 

Marín que se inscribiron a esta formación que 

celebrarase a través de Zoom de 20:30 a 22:30 

horas os luns, mércores e xoves ata o próximo 

18 de maio. 
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Impartido por Natalia Maquieira, content 

creator e CEO de Paso a Paso Agency e 

especialista en comunicación dixital, os 

asistentes ao curso aprenderán a utilizar as 

ferramentas e coñecementos básicos para que 

a imaxe dos seus negocios mellore 

notablemente e poidan atraer a máis, xa que 

saber comunicar e aproveitar as redes sociais 

como canle de vendas é fundamental para ser 

competitivos. 

 

 APE GALICIA CONMEMORA O DÍA 

MUNDIAL DA SEGURIDADE E SAÚDE NO 

TRABALLO 

 

No día Mundial da Seguridade e Saúde no 

Traballo, APE Galicia quixo lembar que continúa 

co seu compromiso de acadar un emprego de 

calidade e agora máis que nunca coa pandemia. 

Por iso, estamos a preparar unha serie de 

actuacións, basadas na prevención como 

ferramenta fundamental para conseguilo. 

Estade atentos. 

 

 

 

 

 

 

 REUNIÓN COA CONSELLEIRA DE EMPRE-

GO E IGUALDADE PARA AVANZAR NO 

TERCEIRO PLAN DE RESCATE DA XUNTA 

DE GALICIA 

 

 

Os avances no Terceiro Plan de Rescate da 

Xunta de Galicia foi o tema central dunha nova 

reunión coa conselleira de Emprego e 

Igualdade, María Jesús Lorenzana, á que 

asistiron o presidente de APE Galicia, José 

Ramón Caldas, e a secretaria técnica executiva, 

Sonia Acuña Pazos. 

Neste encontro celebrado por videoconfe-

rencia, no que tamén estiveron presentes os 

representantes de ATA Galicia, Álvaro Viqueira 

e Rafael Granados, e de Agtamar UPTA, Eduardo 

Abad; a conselleira de Emprego asegurou que 

están á espera de que o Goberno central 

transfira os 234 millóns de euros que lle 

corresponden a Galicia para poder activar este 

terceiro plan de axudas para persoas 

traballadoras autónomas e pequenas empresas. 

O obxectivo é que nesta edición todos os 

sectores afectados pola pandemia e que 

amosen unha perda de facturación, poidan 

acceder ás axudas e non se limite as actividades, 

facendo un procedemento semellante aos dous 

plans de rescate anteriores, co que se evitaría o 

mecanismo que ten establecido o Estado coa 

esixencia de xustificacións previas moi 

complexas que poden retrasar moito o pago do 

importe final. 

Nas próximas semanas, APE Galicia espera 

poder dar información máis detallada sobre 

este III Plan de Rescate. 
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 APE GALICIA, COA COLABORACIÓN DA 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDA-

DE, ORGANIZOU O WEBINAR “REXISTRO 

E AUDITORÍA SALARIAL – PLANS DE 

IGUALDADE” 

 

 

O venres 30 de abril celebrouse a webinar 

“Rexistro e auditoría salarial – Plans de 

Igualdade” organizada por APE Galicia coa 

colaboración da Consellería de Emprego e 

Igualdade da Xunta de Galicia, onde se realizou 

un percorrido polos diferentes aspectos do 

principio de igualdade retributiva e a súa 

aplicación práctica da mán da directora xeral de 

Relacións Laborais, Elena Mancha Montero de 

Espinosa. 

Baixo a coordinación e a dirección de Sonia 

Acuña, secretaria xeral da asociación que 

preside José Ramón Caldas, esta xornada forma 

parte da iniciativa “Os Vernes de Webinar” na 

que se da información sobre temas de interese 

e actualidade como é o caso dos Plans de 

Igualdade. 

 

Tal e como indicou a vicepresidenta de APE 

Galicia por A Coruña, Ana Prego, na súa 

presentación do acto, a intervención de Elena 

Mancha Montero de Espinosa resultou de maior 

interese non só polo repaso que fixo sobre o 

desenvolvemento normativo do Plan de 

Igualdade do Goberno central e o 

acompañamento que a Xunta de Galicia pode 

facer a nivel formativo e económico, senon 

tamén pola súa propia experiencia como 

inspectora de traballo. 

Elena Mancha quixo recalcar que a igualdade 

entre homes e mulleres é un principio 

fundamental que xa ven recoñecido no artigo 14 

da Constitución Española e, tamén, no Estatuto 

de Autonomía de Galicia, polo que se trata dun 

fundamento de xustiza social que temos que 

conseguir. 

Segundo a directora xeral de Relacións Laborais, 

os grupos de traballos homoxéneos nas 

empresas, coas mesmas condicións entre 

homes e mulleres, son máis rentables, máis 

xustos e resultan ser un importante apoio para 

poder erradicar problemas sociais como a 

violencia de xénero. 

 

Así, dende o 14 de abril, coa entrada en abril do 

Real Decreto 902/2020 de Igualdade Retributiva 

entre homes e mulleres, todas as empresas 

están obrigadas a ter un rexistro salarial de todo 
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o seu persoal, incluído o persoal directivo e os 

altos cargos. Aquelas que non o fagan 

enfróntanse a sancións económicas e mesmo a 

limitacións para presentarse a concursos 

públicos. 

A día de hoxe, e aínda que foi o pasado mes de 

outubro cando se detallou que información 

debía conter o documento e fixouse o prazo 

concreto para telo listo, a inmensa maioría das 

empresas non compren con este trámite, que 

sirve como base para elaborar os Plans de 

Igualdade, que só son obrigatorios para 

empresas de máis de 50 persoas traballadoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 CONTINÚA O CURSO EN LIÑA DE 

INGLÉS PARA OS SECTORES DA 

HOSTALARÍA E TURISMO NA RIBEIRA 

SACRA - NIVEL MEDIO AVANZADO 

 

APE Galicia segue durante este mes ata o 19 de 

maio coa formación na zona da Ribeira Sacra co 

curso de inglés medio-avanzado que inclúe 

leccións e vocabulario para o seu uso en 

contornas de negocios do sector hostaleiro e 

turístico. 

Este curso é válido tanto para persoas 

autónomas ou empregados/as de micropemes 

do sector, ou persoas en situación de 

desemprego da zona da Ribeira Sacra.  

O seu principal obxectivo é preparar ao 

alumno/a para establecer con fluidez unha 

relación comercial co cliente, utilizar fórmulas 

de cortesía habituais na atención ou xestión de 

reclamacións e queixas, tanto a nivel escrito 

como oral. 

 

 

 

 

 

 

APE GALICIA  -  FORMACIÓN 
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 TALLER ONLINE DIXITALÍZATE  NO 

CONCELLO DE MARÍN 

 

Do 26 de abril ao 18 de maio, lévase a cabo o 

TALLER ONLINE DIXITALÍZATE, organizado por 

APE Galicia SÓ para negocios do Concello de 

Marín. 

Está dirixido tanto a persoas traballadoras 

autónomas como persoas empregadas que 

queran aprender a utilizar todas as ferramentas 

e coñecementos básicos para que a imaxe 

online do negocio mellore notablemente e 

atraia clientes. 

Con máis de 10 anos de experiencia en 

comunicación dixital, Natalia Maquieira, CEO en 

Paso a Paso Blog será a encargada de impartir 

este curso onde se darán as claves para 

xestionar un sitio web de calidade para vender 

e converter os seguidores nas redes sociais en 

clientes. 

 

Organizado por APE Galicia, coa financiación do 

Concello de Marín e a colaboración de Acemas 

Asociación de Comerciantes Marín Sur. 

 

 

 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NI-

VEIS DE RESTRICIÓNS O VENRES 9 DE ABRIL 

 
 
O Comité Clínico que asesora á Xunta de Galicia 
na xestión da pandemia provocada pola covid-
19, acordou establecer nos diferentes niveis de 
restricións aos seguintes concellos, a partir do 
próximo venres 9 de abril ás 00 horas. 

Así, os concellos de A Pobra do Caramiñal e O 
Grove pasan ao nivel máximo de restricións e ao 
nivel alto A Pobra do Brollón, Rábade, O Irixo, 
Monterrei, A Illa e Carral. 

Quedarán no nivel medio de restricións os 
municipios de Beade, Cortegada, Padrenda, O 
Carballiño, Boimorto, Sanxenxo, Meis, Cangas, 
Gondomar, Moaña e Baiona e o resto no nivel 
medio baixo. 

As medidas seguirán sendo as vixentes á espera 
de que a próxima semana poidan haber 
modificacións segundo sexa a evolución 
epidemiolóxica trala Semana Santa. 

 

 

INFORMACIÓN PARA 

AUTÓNOMOS 
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 O BOE PUBLICA A ORDE PARA O 

FRACCIONAMENTO DO PAGO DE DÉBEDAS 

TRIBUTARIAS NA DECLARACIÓN DA RENTA 

2020 

 

Medida que permita un cumprimento das obri-

gas tributarias neste escenario complicado 

debido a pandemia, que consiste no fracciona-

mento do pago das débedas tributarias do 

Imposto sobre a Renta das Persoas Físicas 

correspondente ao exercicio 2020. 

Os destinatarios que poderán beneficiarse 

desta medida serán os traballadores por conta 

allea afectados por un Expediente de 

Regulación Temporal de Emprego en 2020, 

recibindo algunha prestación por ese motivo e 

durante este período, polo que a cuota 

tributaria correspondente á declaración do 

imposte resulte a ingresar. 

Así, os contribuintes polo Imposto sobre a Renta 

das Persoas Físicas poderán de xeito optativo, 

fraccionar o pago do importe da débeda 

tributaria resultante da declaración do Imposto 

sobre a Renta das Persoas Físicas correspon-

diente ao exercicio 2020, tanto no supuesto de 

tributació individual como nos casos de 

tributación conxunta. 

O pago do fraccionamento solicitado efectua-

rase en seis fraccións, con vencemento os días 

20 de cada mes, sendo o primeiro o día 20 de 

xullo de 2021. Non devindicarán intereses de 

demora durante dito fraccionamento nin será 

necesaria a aportación de garantía. 

A presente orden entrará en vigor o mesmo día 

da súa publicación no Boletín Oficia do Estado. 

 

 

Requisitos 

a) Que o solicitante, o cualquera dos membros 

da unidade familiar en caso de tributación 

conxunta, estivera incluido nun Expediente de 

Regulación Temporal de Emprego durante el 

año 2020, sendo perceptor das correspon-

dentes prestacións. 

b) Que no exceda de 30.000 euros o importe 

pendente de pago, tanto as débedas ás que se 

refire a propia solicitude, como cualesquera 

outras para as que se solicitaran e non 

resolverán o aprazamento o fraccionamento, 

así como o importe dos vencementos 

pendentes de ingreso das débedas aprazadas o 

fraccionadas, salvo que estéan debidamente 

garantizadas. 

c) A declaración da Renta deberase presentar 

dentro do prazo voluntario de autoliquidación e 

ingreso, sen que poida fraccionarse o ingreso 

derivado de autoliquidacións complementarias 

presentadas con posterioridade ao 30 de xuño 

de 2021. 

Normativa 

Ministerio de Hacienda 

Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que 

se establece un fraccionamiento extraordinario 

para el pago de la deuda tributaria derivada de 

la declaración del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas para beneficiarios durante 

el año 2020 de prestaciones vinculadas a 

Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BO

E-A-2021-5395.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf
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 MODIFICACIÓN DAS MEDIDAS RESTRI-

TIVAS ADOPTADAS PARA FACER FRON-

TE A CRISE SANITARIA CAUSADA POLO 

SARS-COV-2 O 8 E O 10 DE ABRIL 

 

Publicada no DOG número 64-bis, do 7 de abril 
de 2021 un novo decreto e orde que modifica 
ao do 17 de marzo, nos que se especifican os 
cambios xurdidos nas medidas restritivas debi-
do ao proceso de desescalada gradual e que 
tiveron efecto a partir deste xoves 8 e do sábado 
10 de abril. 

Medidas efectivas a partir das 00 horas do 
xoves 8 de abril 

Debido á evolución epidemiolóxica, algúns con-
cellos cambiarion de nivel de restrición, que-
dando a situación así: 

Nivel Máximo 

O Grove e A Pobra do Caramiñal. 

Nivel Alto 

Carral, A Illa de Arousa, O Irixo, Monterrei, A 
Pobra do Brollón e Rábade. 

Nivel Medio 

Baiona, Beade, Boimorto, Cangas,  O Carballiño, 
Cortegada, Gondomar, Meis, Moaña, Padrenda, 
Sanxenxo. 

Nivel Medio – Baixo 

O resto de concellos. 

 

Medidas efectivas a partir das 00 horas do 
sábado 10 de abril 

Debido á evolución epidemiolóxica, algúns 
concellos cambiarion de nivel de restrición, 
quedando a situación así: 

Reunións 

Limitarase a permanencia de grupos de persoas 
a un máximo de catro en espazos pechados, e 
de seis en espazos abertos ou ao aire libre, 
sexan de uso público ou privado, agás que se 
trate de convivintes. No caso de agrupacións en 
que se inclúan tanto persoas conviventes como 
persoas non conviventes, o número máximo 
destas será de catro ou seis persoas en función 
de si se reúnen en espazos pechados ou 
abertos. 

Esta medida non será aplicable para os 
concellos agrupados no nivel máximo de 
restricións onde só se poden reunir convivintes, 
tanto en interiores como en exteriores. 

Desprazamentos en vehículo particular 

Esta medida non será aplicable para os 
concellos agrupados no nivel máximo de 
restricións onde só se poden reunir convivintes, 
tanto en interiores como en exteriores. 

Nos concellos en nivel máximo de restrición, 
poderán desprazarse nun mesmo vehículo só as 
persoas conviventes, ben que estará permitido 
o desprazamento nun vehículo particular de 
persoas non conviventes que traballen xuntas e 
só para o traxecto de ida e volta ao centro de 
traballo, así como para que os menores poidan 
acudir a centros de ensino. Nestes casos, só se 
permitirán dúas persoas por fila de asentos e 
deberán usar todas máscara. 

No resto dos concellos, respectaranse as 
limitacións para reunións de grupos de persoas 
no correspondente ámbito territorial e 
deberase usar sempre máscara dentro do 
vehículo cando se trate de persoas non 
conviventes. 
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Normativa 

Presidencia da Xunta de Galicia 

DECRETO 54/2021, do 7 de abril, polo que se 
modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, 
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/excepcional
/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-
1_gl.html 

Consellería de Sanidade 

ORDE do 7 de abril de 2021 pola que se modifica 
a Orde do 17 de marzo 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/excepcional
/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-
3_gl.html 

 

 OS ESTABLECEMENTOS HOSTALEIROS 

TEÑEN VINTE DÍAS PARA ACTUALIZAR 

OS SEUS REXISTROS DE VIAXEIROS 

Publicado no Boletín Oficial do Estado a Orde 
pola que se actualiza o modelo de libros de 
rexistro e o impreso de partes de entrada nos 
establecemento hostaleiros e análogos para 
que inclúan mecanismos e información de 
utilidade coas que implementar as medidas 
sanitarias xurdidas pola Covid-19. 

Así, como medidas dirixidas a protexer o 
benestar, a saúde e a seguridade dos cidadáns e 
a contención da progresión do coronavirus, 
recóllese a actualización do modelo de partes 
de entrada e a posibilidade de firmalos en 
soporte dixital o que os libros de rexistro sexan 
conservados nese formato. 

Os propios establecemento terán que xerar os 
partes de entrada, que terán que ser 
actualizados obrigatoriamente dentro de 20 
días, podendo cumpliméntalos eles mesmos por 
procedementos manuais o informáticos, pero 
sendo o viaxeiro o que o deba asinar de maneira 
inexcusable tanto en papel como nun soporte 
dixital, formando parte do libro de rexistro que 
estará a disposición dos membros das Forzas e 
Corpos de Seguridade con competencia na 
materia sempre que sexan requeridos. 

Os establecimientos deberán conservar os 
libros de rexistro durante o prazo de tres años, 
a contar dende a data da derradeira folla de 
rexistro ou dende a data de grabación da 
información cando se atope por medios dixitais. 

NORMATIVA 

MINISTERIO DEL INTERIOR 

Hostelería. Libros-registro 

Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la 
que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 
de julio, sobre libros-registro y partes de 
entrada de viajeros en establecimientos de 
hostelería y otros análogos, en cuanto a las 
obligaciones de registro documental. 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BO
E-A-2021-5483.pdf 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3B0-070421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210407/2608/AnuncioC3K1-070421-3_gl.html
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 MODIFICACIÓN DAS MEDIDAS 

RESTRITIVAS ADOPTADAS PARA FACER 

FRONTE A CRISE SANITARIA A PARTIR DO 

LUNS 12 DE ABRIL 

 

A Publicada no DOG número 66-bis, do 9 de abril 
de 2021 os cambios xurdidos nas medidas 
restritivas debido ao proceso de desescalada 
gradual das restricións que está levando a cabo 
a Xunta de Galicia e que terán efecto a partir  
deste luns 12 de abril de 2021 ás 00 horas. 

Así, debido á evolución epidemiolóxica, algúns 
concellos cambiarion de nivel de restrición, 
quedando a situación do seguinte xeito. 

Nivel Máximo 

O Grove, A Pobra do Caramiñal e Carballeda de 
Valdeorras. 

Nivel Alto 

Barreiros, Boimorto, Boiro, Carral, A Illa de 
Arousa, O Irixo, Monterrei e A Pobra do Brollón. 

Nivel Medio 

Baiona, O Carballiño, Cortegada, Gondomar, 
Meis, As Neves, Noia, Padrenda, Rábade, 
Ribadumia, Sanxenxo, Soutomaior, Vilaboa e 
Vilanova de Arousa. 

Nivel Medio - Baixo 

Resto de concellos 

 

Uso da máscara 

En xeral, para as persoas de seis ou máis anos 
será obrigatorio o uso da máscara en todo 
momento, tanto cando se estea na vía pública 
ou ao aire libre, como cando se estea en espazos 
pechados de uso público, aínda que se poida 
garantir a distancia de seguridade interpersoal 
de 1,5 metros. 

Así mesmo, será obrigatorio o uso de máscara 
nos medios de transporte aéreo, marítimo, en 
autobús ou por ferrocarril, así como nos 
transportes públicos e privados complementa-
rios de viaxeiros en vehículos de ata nove 
prazas, incluído o condutor. 

Nos espazos de uso privado, abertos ou 
pechados, recoméndase o uso de máscara, no 
caso de reunións con persoas non conviventes, 
así como o mantemento da distancia de segu-
ridade interpersoal e a aplicación de medidas de 
hixiene. 

A obriga de uso de máscara non será exixible 
nos seguintes supostos: 

·   Cando se trate de persoas que presenten 
algún tipo de enfermidade ou dificultade 
respiratoria que se poida ver agravada polo uso 
da máscara ou que, pola súa situación de 
discapacidade ou dependencia, non dispoñan 
de autonomía para quitar a máscara, ou ben 
presenten alteracións de conduta que fagan 
inviable a súa utilización. 

·   Nos vehículos de turismo, cando todas as 
persoas ocupantes convivan no mesmo 
domicilio. 

·   No mar, praias e piscinas, no exterior ou 
cubertas, lagos, embalses, ríos ou noutras zonas 
de baño, durante o baño, e mentres se 
permaneza nun espazo determinado, sen 
desprazarse, e sempre que se poida garantir o 
respecto da distancia de seguridade inter-
persoal entre todas as persoas usuarias non 
conviventes. Nos accesos, desprazamentos e 
paseos, así como para o uso de vestiarios de 
piscinas públicas ou comunitarias, salvo nas 
duchas, é obrigatorio o uso da máscara. 
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Entenderase por actividades incompatibles co 
uso da máscara as actividades de socorrismo ou 
rescate cando requiran acceder ao medio 
acuático. 

· Nos establecementos de hostalaría e 
restauración, por parte dos clientes do 
establecemento exclusivamente nos momentos 
estritamente necesarios para comer ou beber. 

·    No interior dos cuartos de establecementos 
de aloxamento turístico e outros espazos 
similares, cando unicamente se atopen neles 
persoas que se aloxen no cuarto. 

·    Nos buques e embarcacións de transporte de 
competencia autonómica, no interior dos 
camarotes, cando unicamente se atopen neles 
persoas que se aloxen no camarote. 

·    No caso do exercicio de deporte individual en 
espazos ao aire libre, exclusivamente durante a 
realización da práctica deportiva, sempre que 
poida garantirse o mantemento da distancia de 
seguridade con outras persoas ou deportistas 
non conviventes. Non obstante, debera usarse a 
máscara na práctica do deporte nas vías 
públicas. 

Na práctica de deporte no medio acuático, sexa 
este natural ou artificial. 

·  En supostos de forza maior ou situación de 
necesidade ou cando, pola propia natureza das 
actividades, o uso da máscara resulte 
incompatible, conforme as indicacións das 
autoridades sanitarias. 

·   No caso particular de consumo de tabaco ou 
de cigarros electrónicos, ou alimentos e bebi-
das, na vía pública ou en espazos ao aire libre, 
só se poderá exceptuar a obriga de uso de 
máscara, e exclusivamente durante o indicado 
consumo, sempre que a persoa o efectúe 
parada e fóra dos lugares habituais de 
circulación dos viandantes, de tal xeito que, 
tendo en conta a posible concorrencia de 
persoas e as dimensións do lugar, poida 
garantirse o mantemento, en todo momento, 
da distancia de dous metros con outras persoas. 

 

Actividade deportiva non federada 

Nos concellos establecidos no máximo nivel, a 
práctica da actividade física e deportiva non 
federada só poderá realizarse ao aire libre ou en 
instalacións deportivas ao aire libre, de forma 
individual ou con persoas conviventes, e coa 
utilización de máscara. 

En canto aos concellos en nivel alto e nivel 
medio, a práctica da actividade física e depor-
tiva non federada, ao aire libre, poderá 
realizarse de forma individual ou colectiva, sen 
contacto físico e coa utilización de máscara. No 
caso da práctica de forma colectiva, o máximo 
será de seis persoas de forma simultánea, sexan 
ou non conviventes, sen contar, de ser o caso, o 
monitor. 

Nas instalacións e centros deportivos pechados 
poderase realizar actividade deportiva en 
grupos de ata catro persoas, sexan ou non 
conviventes, e sen contar o monitor, sen 
contacto físico, coa utilización de máscara e 
sempre que non se supere o 30% da capacidade 
máxima permitida. Deberanse establecer as 
medidas necesarias para procurar a distancia de 
seguridade interpersoal durante o desenvolve-
mento da actividade. Tamén se permite o uso 
deportivo das piscinas ao aire libre ou cubertas, 
cunha ocupación máxima do 30 %. 

Nos concellos que se atopan no nivel medio-
baixo, a práctica da actividade física e deportiva 
non federada, ao aire libre, poderá realizarse de 
forma individual ou colectiva, sen contacto 
físico e coa utilización de máscara. No caso da 
práctica de forma colectiva, o máximo será de 
seis persoas de forma simultánea, sexan ou non 
conviventes, sen contar, de ser o caso, o 
monitor. 

Nas instalacións e centros deportivos pechados 
poderase realizar en grupos de ata catro 
persoas, sexan ou non conviventes, e sen contar 
o monitor, sen contacto físico, coa utilización de 
máscara e sempre que non se supere o 50% da 
capacidade máxima permitida. Deberanse 
establecer as medidas necesarias para procurar 
a distancia de seguridade interpersoal durante 
o desenvolvemento da actividade. 
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Tamén se permite o uso deportivo das piscinas 
ao aire libre ou cubertas, cunha ocupación 
máxima do 50 %. 

Normativa 

Presidencia da Xunta de Galicia 

DECRETO 58/2021, do 9 de abril, polo que se 
modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, 
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/excepcional
/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-
1_gl.html 

Consellería de Sanidade 

ORDE do 9 de abril de 2021 pola que se 
modifican o anexo do Acordo do Consello da 
Xunta de Galicia, do 12 de xuño de 2020, sobre 
medidas de prevención necesarias para facer 
fronte á crise sanitaria ocasionada polo COVID-
19, unha vez superada a fase III do Plan para a 
transición cara a unha nova normalidade, e a 
Orde do 17 de marzo de 2021 pola que se 
establecen medidas de prevención específicas 
como consecuencia da evolución da situación 
epidemiolóxica derivada do COVID-19 na 
Comunidade Autónoma de Galicia. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional
/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-
2_gl.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 OS COMERCIANTES XA PODEN 

DARSE DE ALTA NO PROGRAMA “BONOS 

ACTIVA COMERCIO” DA XUNTA DE GALICIA 

 
 
A Xunta de Galicia, por medio da Dirección Xeral 
de Comercio e coa colaboración da Federación 
Galega de Comercio, está a punto de poñer en 
marcha a campaña “Bonos Activa Comercio” 
coa que pretende movilizar 55 millóns de euros, 
cunha inversión de 10 millóns de euros, para 
reactivar ao consumo no comercio local. 
 
Para que o maior número de comercios galegos 
poidan beneficiarse desta iniciativa, a partir de 
finais desta semana activarase a web 
www.bonosactivacomercio.gal onde os comer-
ciantes atoparán un formulario para facer o seu 
rexistro, cun prazo de 15 días dende a súa 
activación. Quedan fora desta campaña as 
gasoliñeiras, estancos e tendas de alimentación. 
 
A alta neste programa é bastante sinxela, só hai 
que ter en conta os seguintes pasos: 
 
1º) Cubrir o formulario na páxina web 
www.bonosactivacomercio.gal para rexistrar o 
comercio. Ademáis dos datos básicos, haberá 
que facilitar o IAE da actividade que se 
desenvolva e o IBAN da conta da vosa empresa 
ou ao nome da persoa traballadora autónoma 
dada de alta na aplicación. 
 
2º) Descargar no móbil ou tablet que usas no 
comercio, a APP da campaña para aplicar o 
descontó correspondente ao cliente que chegue 
ao comercio co alta no programa de bonos. Así, 
a Xunta ten a información da operación 
realizada de forma inmediata la información de 
la operación realizada e no prazo dunha 
semana, pode aboar o desconto ao cliente na 
conta bancaria do comercio facilitada. 
 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3B0-090421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210409/2610/AnuncioC3K1-090421-2_gl.html
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Os descontos poderán ser de 5 euros por 
compras iguales ou superiores a 30 euros ou de 
10 euros por compras iguales ou superiores aos 
50 euros. A mesma APP indicará que desconto 
corresponde á compra realizada. 
 
Os Bonos Activa Comercio estarán activos 
durante tres meses, a partir do momento que os 
clientes poidan darse de alta. Os comercios 
rexistrados recibirán dípticos explicativos da 
campaña e unha pegatina identificativa para 
que os clientes sepan que están adheridos á 
campaña, aínda que a propia APP do programa 
a que terán acceso os clientes dados de alta lle 
permitirá xeolocalizar os comercios. 
 
Para que a campaña sexa un éxito non só a alta 
dos comercios se non tamén dos clientes, polo 
que é fundamental que se anime aos clientes a 
darse de alta na APP para que se beneficien dos 
descontos, que poderán facelo previsiblemente 
a partir do mes de maio. 
 
 
 

 O BONO ENERXÍA PEME E COMERCIO 

PODERÁ SER SOLICITADO A PARTIR 

DO 14 DE ABRIL 

 

Dende o mércores 14 de abril está aberto o 
prazo para solicitar as axudas do Bono Enerxía 
Peme e Comercio, cun orzamento de 3 millóns 
de euros para mellorar as instalacións eléctricas 
dos sectores máis afectados polas restrición 
derivadas polo Covid-19. 

Esta nova medida da Vicepresidencia segunda e 
Consellería de Economía, Empresa e Innovación 
prevé chegar a 1000 pemes e persoas traballa-
doras autónomas de sectores como o comercio 
ou a hostalería, movilizando ao redor de 5 
millóns de euros e aforrando 300.000 euros ao 
ano na súa factura enerxética, o que permitirá 
crear ou manter sobre 70 postos de traballo. 

As axudas terán unha intensidade do 80% e 
serán de ata 6000 euros por centro de traballo, 
podéndose solicitar anticipos de ata o 50% sen 
necesidade de presentar avais. 

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 
30 de xuño, ou ata esgotar o crédito. As actua-
cións poderán terse executado desde o pasado 
1 de xaneiro e ata o vindeiro 30 de setembro. 

Poden destinarse á mellora da envolventes; ilu-
minación interior ou exterior; instalacións eléc-
tricas; á renovación do equipamento e climati-
zación, ventilación e auga quente sanitaria; e 
tamén para utilizar sistemas domóticos e 
inmóticos que permitan xestionar a enerxía e o 
gasto de xeito máis eficiente. 

NORMATIVA 

Axencia Instituto Enerxético de Galicia 

– RESOLUCIÓN do 18 de marzo de 2021 pola que 
se establecen as bases reguladoras e se anuncia 
a convocatoria do procedemento de concesión 
de subvencións para proxectos de mellora 
enerxética, dirixido a autónomos e pemes con 
actividade de comercio, hostalaría ou artístico-
recreativas (programa Bono enerxía peme), 
anualidade 2021 (cód. de proced. IN417Z). 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2021
0413/AnuncioG0474-180321-0003_gl.html 

– EXTRACTO da Resolución do 18 de marzo de 
2021 pola que se establecen as bases regula-
doras e se anuncia a convocatoria do procede-
mento de concesión de subvencións para pro-
xectos de mellora enerxética, dirixido a autóno-
mos e pemes con actividade de comercio, 
hostalaría ou artísticorecreativas (programa 
Bono enerxía peme), anualidade 2021 (cód. de 
proced. IN417Z).   
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2021
0413/AnuncioG0474-180321-0001_gl.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0003_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioG0474-180321-0001_gl.html
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 ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE DO 

BONO TURÍSTICO DA XUNTA DE GALICIA 

#QUEDAMOSENGALICIA21 

 

A partir do 14 de abril e ata o 1 de novembre, 

pódese solicitar a Tarxeta Bono turístico 

#QuedamosenGalicia21 a través da sede 

electrónica da Xunta de Galicia: sede.xunta.gal 

As persoas beneficiarias podrán consumir os 

servizos ofertados nos establecementos 

adheridos, utilizando o saldo do bono de forma 

total ou parcial ata o 15 de decembro. 

Na web de Turismo de Galicia, www.turismo.gal 

poderás descubrir que establecementos están 

adeheridos ao programa e moita máis 

información. 

 
 

 APROBADAS AS NOVACIÓNS PARA O 

REFINANCIAMENTO DE DÉBEDAS DO 

IGAPE (2021) 

 

 

Obxecto 

O Igape aprobou a novación de préstamos para 
o refinanciamento de débedas, convocando 
para o ano 2021 as devanditas operacións de 
refinanciamento. 

As persoas beneficiarias de esta medida son as 
persoas físicas e/ou xurídicas que cumpran 
algún dos seguintes requisitos: 

·  Ser titulares de débedas vivas co Igape por 
préstamos en vigor, que presenten dificultades 
de liquidez que non lles permiten afrontar as 
obrigas de pagamento co calendario actual do 
préstamo. 

·   Ser titulares de débedas co Igape derivadas da 
falta de pagamento de préstamos xa vencidos. 

· Ser fiadoras de préstamos do Igape con 
débedas vencidas. 

· Ser titulares de bens que garantan débedas 
vencidas co Igape, derivadas da falta de paga-
mento de préstamos, e pretendan facer fronte 
ao seu reembolso para evitar a perda do ben. 

O importe asignado é de 18 millóns de euros, 
distribuidos plurianualmente en: 

- Ano 2021: 10 millóns de euros. 

- Ano 2022: 8 millóns de euros. 

En función da situación da débeda, as opera-
cións revestirán as seguintes modalidades: 

1. Novación modificativa e, se é o caso, extin-
tiva, de préstamos en vigor, para axustar o 
calendario de reintegro á capacidade de reem-
bolso do titular. En todo o non modificado na 
novación, mantense vixente o establecido no 
contrato inicial de préstamo. 

2. Novación extintiva de préstamos vencidos, ou 
das cotas ou cantidades impagadas de présta-
mos en vigor. Poderán formalizarse tanto cos 
titulares iniciais como cos garantes ou fiadores, 
ou cos titulares de bens que garantan a débeda. 
En todos os casos, suporá a formalización dun 
nova operación. 



 

22 
BOLETÍN APE GALICIA *  ABRIL 2021 

As solicitudes serán resoltas por orde de 
entrada completa, en réxime de concorrencia 
non competitiva, ata esgotar orzamento. 

Os requisitos que se deben cumprir son: 

1)     PRAZO E AMORTIZACIÓN 

·  Novacións modificativas de préstamos en 
vigor, poderá ampliarse a vixencia dos présta-
mos ata o máximo de 25 anos establecido no 
Decreto 133/2002, e poderán preverse periodi-
cidades de amortización e de liquidación de 
xuros diferentes ás establecidas inicialmente, 
así como incluír períodos de carencia interme-
dios e/ou adicionais. 

·  No caso de novacións extintivas, dentro do 
prazo máximo dos 25 anos fixado no Decreto 
133/2012, axustaranse os prazos e cadros de 
amortización á capacidade financeira e de 
reembolso dos titulares, de forma que se facilite 
o reintegro e a recuperación dos importes 
debidos ao erario público autonómico, confor-
me un plan económico-financeiro que deberá 
achegar a solicitante. 

·  A prestameira terá a facultade de proceder ao 
reembolso total ou parcial anticipado do présta-
mo, mediante a notificación dirixida ao Igape 
cun aviso previo mínimo de 15 días hábiles. 

· As novacións concedidas poderán incluír cláu-
sulas de amortización anticipada obrigatoria en 
función de determinadas circunstancias que 
melloren a liquidez da prestameira. A inclusión 
destas cláusulas e a súa cuantificación estará 
fundamentada no plan financeiro achegado 
pola solicitante. 

·  Os prazos de formalización das operacións 
serán os establecidos nos correspondentes 
acordos de concesión, sen que poidan exceder 
o 30 de setembro de 2022 

2)    CONTÍAS FINANCIABLES 

Poderá novarse o importe total das cantidades 
debidas, que pode incluír os xuros e os demais 
conceptos devindicados ata a data da formali-
zación, momento no cal quedará fixado o 
importe da operación e o cadro de amortización 
definitivo. 

3)    GARANTÍAS 

Contarán coas garantías adecuadas en función 
das características da operación, que a realizará 
o Igape. 

4)    XUROS 

·  Xuros ordinarios. As novacións que o Igape 
conceda ao abeiro destas bases devindicarán un 
tipo de xuro que permita excluír a presenza de 
axuda de estado. Para iso, o Igape percibirá 
xuros adaptados á cualificación do risco e das 
garantías tomadas, realizando un estudo dunha 
cualificación de risco da solicitante encadrada 
nunha das categorías «excelente (AAA-A)», 
«boa (BBB)», «satisfactoria (BB)», «deficiente 
(B)», ou «mala/dificultades (CC)»- e constituin-
do tres niveis de colateralización: «alta», 
«normal» e «baixa». 

O tipo de xuro ordinario será a suma do tipo 
base máis a marxe, que serán determinados 
conforme os seguintes métodos: 

-       Tipo base: determinarase con base na media 
do Euríbor a 1 ano rexistrado en setembro, 
outubro e novembro do ano anterior ao da 
concesión. O tipo base fixado entrará en vigor a 
partir de xaneiro do ano seguinte. 

-       Marxe: determinarase, para cada operación, 
con base na súa cualificación do risco e das 
garantías presentadas, consonte a táboa do 
artigo 3 das bases. 

Para os prestameiros que non teñan un historial 
crediticio, ou unha cualificación baseada única-
mente nun enfoque de balance de situación 
(empresas constituídas cun obxectivo específico 
ou as empresas de nova creación), a marxe será 
polo menos de 4 puntos porcentuais. En caso de 
sociedades integradas en grupos, a marxe 
aplicable a unha empresa nunca podería ser 
inferior á que sería aplicable á empresa matriz. 

·  Xuros de mora. En caso de atraso no paga-
mento dalgunha das sumas debidas, a presta-
meira incorrerá en mora sen necesidade de 
requirimento previo e estará obrigada a pagar o 
tipo de xuro ordinario do período máis 6 puntos 
porcentuais anuais, que liquidaranse coincidin-
do co seguinte vencemento trimestral de xuros. 
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5)    CONTRATOS 

Os contratos mediante os cales se formalicen as 
novacións someteranse ao dereito privado, 
aínda cando a débeda a favor do Igape por razón 
destas operacións terá a cualificación de crédito 
de dereito público. 

Os motivos de denegación poden ser: 

· Falta de capacidade de reembolso da solicitan-
te para a operación regulada nestas bases. 

· Non superar a puntuación mínima na cuali-
ficación do risco de crédito realizada polo Igape. 

·  Falta de coherencia do calendario proposto co 
plan financeiro da solicitante. 

· Vontade inxustificada de subordinación do 
reembolso da débeda co Igape fronte ao paga-
mento a outros acredores ou outras aplicacións 
dos recursos financeiros dispoñibles. 

· Falta de asunción de compromisos que puide-
sen ser razoablemente exixibles, tales como o 
mantemento de actividades, emprego… 

·    O menoscabo da solvencia da parte debedora 
ou avalista. 

·   Cando da análise do risco e do plan económico 
financeiro presentado non se infira a necesida-
de de novar a débeda. 

O prazo de presentación de solicitudes, que será 
obrigatoriamente por medios electrónicos, co-
mezará o 14 de abril de 2021 e rematará o 30 de 
decembro de 2021 ou cando se se esgote o 
crédito orzamentario, se non é ampliado polo 
director do Igape. 

Para presentar a solicitude, deberase cubrir un 
formulario electrónico descritivo das circuns-
tancias do solicitante e do proxecto de financia-
mento a través da aplicación establecida en 
http://www.tramita.igape.es, dentro do prazo 
establecido na convocatoria, achegando a 
documentación específica requerida e, comple-
mentariamente, o Igape poderá solicitar 
daqueloutra documentación xustificativa. 

Será necesario que o asinante da solicitude teña 
a representación da empresa ou entidade 
solicitante. 

Máis información 

www.igape.es 

Normativa 

-  RESOLUCIÓN do 26 de marzo de 2021 pola que 
se dá publicidade do acordo do Consello de 
Dirección que aproba as bases reguladoras das 
novacións para o refinanciamento de débedas 
co Instituto, e se procede á súa convocatoria 
para o ano 2021 en réxime de concorrencia non 
competitiva (código de procedemento IG534D). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2021
0413/AnuncioO92-050421-0001_gl.html 

 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA DESTI-

NAR 2.111 MILLÓNS DE EUROS Á 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL PARA AS 

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPREGO 

 

O Consello de Ministros autorizou a proposta de 
distribución territorial de dotación de fondos 
xestionados polas comunidades autónomas con 
competencias no ámbito das Políticas Activas de 
Emprego. O importe total é de 2.110.827.030 
euros con cargo ao SEPE. 

A Conferencia Sectorial de Emprego e Asuntos 
Laborais determinará, finalmente, a distribu-
ción territorial deste importe. Todas as comuni-
dades autónomas mellorarán ou igualarán as 
súas percepcións para financiar as Políticas 
activas de Emprego en 2021 respecto ao 
exercicio anterior. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioO92-050421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210413/AnuncioO92-050421-0001_gl.html
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O importe dos fondos apróbase con carácter 
previo á celebración da Conferencia Sectorial de 
Emprego e Asuntos Laborais que se encargará 
de aprobalos e de determinar a distribución 
resultante entre as comunidades autónomas en 
base aos criterios autorizados polo Consello de 
Ministros. 

Esta distribución de fondos completarase con 
outra partida de 688 millóns de euros con cargo 
ao Plan de Recuperación, Transformación e  
Resiliencia. 

Os recursos destinados ás Políticas Activas de 
Emprego contemplados nos Orzamentos Xerais 
do Estado para 2021 aumentaron un 35,7% 
respecto ao exercicio anterior, o que reafirma o 
compromiso do Ministerio de Traballo e 
Economía Social nesta materia. 

 

 O NOVO SISTEMA DE COTIZACIÓN PARA 

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNO-

MAS TERÁ EN CONTA OS INGRESOS 

NETOS REAIS 

 

De media, no conxunto de España, o 85,5% dos 

autónomos persoa física opta pola base mínima 

de cotización, sendo só Galicia (75,5%), Navarra 

(76,2%), Asturias (76,3%) e País Vasco (77,1%) 

as Comunidades Autónomas que contan cunha 

porcentaxe maior de persoas traballadoras 

autónomas que deciden cotizar por algo máis 

que pola base mínima. 

Esta tendencia ten como consecuencia a 

redución na calidade das prestacións, xa que se 

se cotiza pola base mínima (944,4 euros), 

págase unha cota de 286,1 euros ao mes á 

Seguridade Social; frente ao que cotiza pola 

base máxima (4.070,1 euros) que pagaría 

1.233,2 euros mensuais, o que repercute en 

aspectos coma a prestación por xubilación na 

que nótanse importantes diferenzas: de media, 

un xubilado que se acolleu ao RETA cobra 

824,34 euros ao mes; mentres que o xubilado 

do Réxime Xeral percibe 1.407 euros ao mes, 

unha diferenza de case o dobre. 

A decisión débese, entre outras, a: 

- A regulación do RETA vén do Decreto 

2530/1970 do 20 de agosto e na Orde do 24 de 

setembro de 1970. Nese momento, estable-

ceuse un sistema de bases mínimas e máximas 

(aínda que tamén hai bases en función da idade, 

entre outras situacións) opcional para o 

autónomo que non ten en conta en ningún caso 

os rendementos reais, mentras que no Réxime 

Xeral cotízase en función do salario real e o 

traballador non pode optar. 

- Problemas estruturais e unha facturación 

variable e pouco previsible, tendo en conta, 

ademais, os tempos en que nos atopamos. 

Por iso, para salvar estas diferenzas, no seu día  

APE Galicia uniuse á proposta para modificar o 

sistema de cotización regulando un novo 

sistema que teña en conta os ingresos netos. 

Así, os autónomos de altos ingresos terán que 

cotizar máis e os autónomos de menos ingresos 

cotizarán menos, con prestacións equiparables. 

Trataríase, por tanto, dun sistema máis soli-

dario, e ademais as persoas traballadoras autó-

nomas con recursos e próxima á idade de xubi-

lación, veranse beneficiados coa reforma, men-

tres que os autónomos con facturación reducida 

non terán que pagar os 289 euros ao mes. 

En 2022 está previsto que chegue este cambio a 

través do Ministerio de Inclusión, Seguridade 

Social e Migracións, que dirixe José Luis Escrivá. 

O ministro xa presentou un primeiro borrador 

ás principais asociacións de autónomos do noso 

país e a primeira novidade é que o novo sistema 

de cotización non afectará a todos os autóno-

mos da mesma maneira. 

O que transcendeu ata o momento é que para a 

súa implantación prepáranse varias fases e, no 

novo sistema de cotización, os traballadores 
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autónomos, poderán elixir entre 13 bases de 

cotización diferentes, dentro duns tramos en 

función dos ingresos que prevén ter. 

Con este sistema 1,1 millóns de persoas 

traballadoras autónomas que ingresan menos 

de 25.000 euros anuais pagarían menos, ao 

contrario das 700.000 persoas traballadoras 

autónomas que actualmente ingresan máis de 

25.000 euros anuais e que verían incrementada 

a súa cota mensual. Doutra banda, os traballa-

dores autónomos que ingresen cantidades 

inferiores ao SMI poderán optar por cotización 

en base a varios tramos. Ademáis, o sistema 

permitiría modificar a base de cotización entre 

catro e seis veces ao ano, co obxectivo de 

adecuala aos ingresos netos reais. 

Seguindo esta novo sistema, a idea é que no 

mes de novembro as persoas traballadoras por 

conta propia envíen os rendimentos netos 

obtidos á Tesorería Xeral da Seguridade Social, 

que se compararían co cotizado e se actuaría 

según a diferenza: se a cotización é superior aos 

ingresos reais, a Seguridade Social devolvería o 

exceso, mentras se é inferior, solicitaríase o 

desembolso do faltante. 

Con esta reforma, preténdese unha mellora na 

xubilación ao final do proceso para a persoa 

traballadora autónoma que cotiza 1,5 veces a 

base mínima, unha pensión de 1.134,44 euros 

ao mes, e non os 755,52 euros ao mes que 

percibe agora. 

Con todo, e debido a situción xurdida pola 

pandemia, deberase analizar se é bo momento 

para introducir esta reforma coa crise actual, 

polo que dende APE Galicia entendemos que, a 

pesar de transcender este primeiro borrador, 

aínda non hai nada pechado polo continúan as 

negociacións entre as partes implicadas. 

 

 

 

 

 

 O COMITÉ CLÍNICO APROBOU NOVOS 

CAMBIOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS 

A PARTIR DO 16 DE ABRIL 

 

O Estes son os cambios de concellos nos niveis 
de restricións previstos polo Comité clínico que 
asesora á Xunta de Galicia na xestión da 
pandemia provocada pola covid-19 a partir do 
venres luns 16 de abril ás 00 horas.  

NIVEL MÁXIMO 

O Grove, A Pobra de Caramiñal e Carballeda de 
Valdeorras. 

NIVEL ALTO 

Monterrei, Cortegada, Padrenda, O Barco de 
Valdeorras, Rubiá, Barreiros, Carral, Boimorto, 
Boiro e A Illa de Arousa. 

NIVEL MEDIO  

O Irixo, Trabada, Meira, A Pobra do Brollón, Mu-
xía, Cambre, Ortigueira, Ribeira, Meis, Ribadu-
mia, Sanxenxo, Soutomaior, Vilanova de Arou-
sa, As Neves, Gondomar, Vilaboa, Marín e 
Meaño. 

NIVEL MEDIO – BAIXO 

O resto de concellos galegos. 
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 PROGRAMA DE DINAMIZACIÓN E 

INCENTIVACIÓN DO CONSUMO NOS 

COMERCIOS RETALLISTAS DA COMUNI-

DADE AUTÓNOMA DE GALICIA A 

TRAVÉS DOS BONOS ACTIVA COMERCIO 

 

O programa Bonos Activa Comercio, que estará 

vixente ata o 31 de decembro de 2021, ten 

como obxectivo incentivar a demanda comer-

cial axudando economicamente as persoas 

consumidoras e fomentar o consumo nos 

establecementos comerciais retallistas adherí-

dos á campaña, intentando reducir o impacto 

económico derivado do cesamento e das restri-

cións da actividade de determinados establece-

mentos comerciais como consecuencia da 

situación ocasionada pola COVID-19. 

Orzamento 

Destinaranse 10.000.000,00 euros inicialmente, 

podéndose incrementar en función da evolu-

ción do programa bonos Activa comercio co 

obxecto de aumentar o número de persoas 

beneficiarias e de acordo coa dispoñibilidade de 

crédito. 

Actividade subvencionable 

Suvbenciónanse a compra de bens, a través dos 

Bonos Activa Comercio, nos establecementos 

comerciais retallistas de Galicia adheridos ao 

programa. 

 

Cada bono terá a consideración de bono des-

conto por un valor de 30 euros para as compras 

nos comercios adheridos. O importe do bono 

irase reducindo, ata o seu esgotamento, en 

función do valor da compra de acordo cos 

seguintes criterios: 

– Desconto de 5 € en compras iguais ou 

superiores a 30 € e inferiores a 50 €. 

– Desconto de 10 € en compras iguais ou 

superiores a 50 €. 

Alta e requisitos dos comerciantes para a 

adhesión ao programa 

Os establecementos comerciais retallistas que 

desexen adherirse ao programa rexistrarse na 

web www.bonosactivacomercio.gal, nun prazo 

dun mes a partir do xoves 15 de abril de 2021. 

Poderán adherirse os establecementos comer-

ciais retallistas que cumpran, ademais, cos 

seguintes requisitos: 

·     Desenvolver a súa actividade comercial en 

Galicia, cumplindo as condicións legalmente 

establecidas para o exercicio da súa actividade. 

·   Persoas empresarias autónomas ou pequenas 

e medianas empresas. 

·    Alta nalgún dos seguintes grupos ou epígrafes 

do IAE: 

-  651.1. Comercio polo miúdo de produtos 

téxtiles, confeccións para o fogar, alfombras e 

similares e artigos de tapizaría. 

-   651.2. Comercio polo miúdo de toda clase de 

pezas para o vestido e toucado. 

- 651.3. Comercio polo miúdo de lenzaría e 

corsetería. 

- 651.4. Comercio polo miúdo de artigos de 

mercería e paquetaría. 

- 651.5. Comercio polo miúdo de pezas 

especiais. 

- 651.6. Comercio polo miúdo de calzado, 

artigos de pel e imitación ou produtos 

substitutivos, cintos, carteiras, bolsos, maletas e 

artigos de viaxe en xeral. 
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- 651.7. Comercio polo miúdo de confeccións de 

peletaría. 

-  652.2. Comercio polo miúdo de produtos de 

drogaría, perfumaría e cosmética, limpeza, 

pinturas, vernices, disolventes, papeis e outros 

produtos para a decoración e de produtos 

químicos. 

-  652.3. Comercio polo miúdo de produtos de 

perfumaría e cosmética, e artigos para a hixiene 

e o aseo persoal. 

- 652.4. Comercio polo miúdo de plantas e 

herbas en herbolarios. 

-    653.1. Comercio polo miúdo de mobles (agás 

os de oficina). 

- 653.2. Comercio polo miúdo de material e 

aparellos eléctricos, electrónicos, electrodo-

mésticos e outros aparellos de uso doméstico 

accionados por outro tipo de enerxía distinta da 

eléctrica, así como de mobles de cociña. 

-  653.3. Comercio polo miúdo de artigos de 

enxoval, ferraxaría, adorno, agasallo ou reclamo 

(incluíndo bixutería e pequenos electrodomés-

ticos). 

-  653.6. Comercio polo miúdo de artigos de 

bricolaxe. 

-   653.9. Comercio polo miúdo doutros artigos 

para o equipamento do fogar NCOUP. 

-  656. Comercio polo miúdo de bens usados 

tales como mobles, roupa e enxoval ordinario 

de uso doméstico. 

-  657. Comercio polo miúdo de instrumentos 

musicais en xeral, así como dos seus accesorios. 

-  659.1. Comercio polo miúdo de selos, moedas, 

medallas conmemorativas, billetes para 

coleccionistas, obras de arte e antigüidades, 

minerais soltos ou en coleccións, fósiles, 

insectos, cunchas, plantas e animais disecados. 

-  659.2. Comercio polo miúdo de mobles de 

oficina e de máquinas e equipamentos de 

oficina. 

- 659.3. Comercio polo miúdo de aparellos e 

instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos e 

fotográficos. 

- 659.4. Comercio polo miúdo de libros, xornais, 

artigos de papelaría e escritorio, e artigos de 

debuxo e belas artes. 

- 659.5. Comercio polo miúdo de artigos de 

xoiería, reloxaría, prataría e bixutería. 

- 659.6. Comercio polo miúdo de xoguetes, 

artigos de deporte, pezas deportivas de vestido, 

calzado e toucado, armas, cartucharía e artigos 

de pirotecnia. 

- 659.7. Comercio polo miúdo de sementes, 

fertilizantes, flores e plantas e pequenos 

animais. 

-   659.8. Comercio polo miúdo denominado sex-

shop. 

-  659.9. Comercio polo miúdo doutros produtos 

non especificados nesta agrupación, excepto os 

que deban clasificarse na epígrafe 653.9. 

- 972.1. Servizos de barbaría de señora e 

cabaleiro. 

- 972.2. Salóns e institutos de beleza e gabinetes 

de estética. 

O nome comercial e localización dos establece-

mentos retallistas adheridos ao programa 

Bonos Activa Comercio farase público na web 

www.bonosactivacomercio.gal. 

Os comerciantes adheridos ao programa 

recibirán cunha periodicidade semanal, na 

conta bancaria indicada para tal efecto, a 

cantidade equivalente aos bonos trocados no 

seu establecemento. 
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Obrigas dos comercios retallistas adheridos ao 

programa 

·   Cumprir coas medidas de prevención de riscos 

sanitarios e laborais fronte á COVID-19. 

·  Anunciar no exterior do establecemento, nun 

lugar visible, a adhesión ao programa mediante 

a colocación dos correspondentes materiais 

publicitarios coa imaxe corporativa do progra-

ma Bonos Activa Comercio. 

·  Facer o desconto directo do bono no tícket ou 

factura de compra emitido, de xeito que o 

usuario non chegue a realizar, en ningún caso, o 

desembolso do importe descontado. 

· Especificar por escrito na zona de caixa, de 

forma visible, a política de devolución. 

· Someterse ás actuacións de comprobación e 

vixilancia necesarias por parte da Dirección 

Xeral de Comercio e Consumo para verificar o 

adecuado funcionamento e xestión dos bonos e 

do programa en xeral. 

·  Conservar durante un ano todos os tíckets de 

compra ou facturas xustificativas da aplicación 

dos bonos. 

· Custodiar con dilixencia as claves de acceso á 

plataforma co fin de evitar o seu uso indebido, 

comprometéndose a non facilitarllas a outras 

persoas ou establecementos. 

Solicitudes e funcionamento dos bonos 

Para a solicitude e obtención dos bonos, cada 

usuario deberá darse de alta na web 

www.bonosactivacomercio.gal, aínda que, op-

cionalmente, poderase solicitar presencial-

mente na Dirección Xeral de Comercio e 

Consumo e nas xefaturas territoriais da 

Vicepresidencia Segunda e Consellería de 

Economía, Empresa e Innovación. 

A descarga do bono pola persoa usuaria 

realizarase en //www.bonosactivacomercio.gal, 

e, nese momento, entenderase preconcedida a 

axuda. O bono terá formato dixital a través dun 

código QR e estará dispoñible para a súa 

utilización na APP Wallet. 

 

Para trocar os bonos e poder facer efectivos os 

descontos aos consumidores e usuarios, o 

comerciante terá que descargar no seu móbil a 

APP correspondente. 

En canto ao proceso no momento da compra-

venda, o comerciante terá que introducir na 

APP o importe e concepto da venda, 

automaticamente aparecerá o importe a cobrar 

(unha vez aplicado o desconto). Pola súa banda, 

o usuario deberá mostrar o seu bono en 

formato código QR e pagar, en efectivo ou con 

tarxeta, o importe final da compra realizada. 

Condición de uso dos bonos 

Os bonos estarán dispoñibles na web 

www.bonosactivacomercio.gal para a súa 

descarga polos usuarios a partir do 3 de maio e 

terán una validez de tres meses. Cada persoa 

beneficiaria disporá dun único bono que poderá 

ser usado nun ou en varios dos comercios 

retallistas adheridos ao programa. 

A través da plataforma tecnolóxica do progra-

ma, os comerciantes terán á súa disposición a 

información necesaria e poderán consultar o 

histórico das vendas, os bonos xa trocados, os 

aboamentos feitos pola entidade colaboradora 

e os demais detalles de cada operación. O 

importe máximo de bonos que poderá trocar 

cada empresa é de 5.000,00 € (IVE incluído). 

En caso de devolución do ben ou bens 

comprados, o importe da compra poderá ser 

trocado por outra compra de prezo igual ou 

superior ou por un vale sen caducidade polo 

importe correspondente. O comerciante non 

poderá aboar ao consumidor, en ningún caso, 

diñeiro en efectivo ou na tarxeta de crédito. 

Non será aplicable o cambio dos bonos para as 

compras en liña. 
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Normativa 

Vicepresidencia segunda e Consellería de 

Economía, Empresa e Innovación 

– ORDE do 8 de abril de 2021 pola que se 

establecen as bases reguladoras para a 

concesión de axudas, en réxime de concorrencia 

non competitiva, do Programa de dinamización 

e incentivación do consumo nos comercios 

retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia 

a través dos bonos Activa comercio, e se 

procede á súa convocatoria e á apertura do 

prazo para a adhesión dos comercios. 19074 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2021

0414/AnuncioG0596-090421-0001_gl.html 

– EXTRACTO da Orde do 8 de abril de 2021 pola 

que se establecen as bases reguladoras para a 

concesión de axudas, en réxime de concorrencia 

non competitiva, do Programa de dinamización 

e incentivación do consumo nos comercios 

retallistas da Comunidade Autónoma de Galicia 

a través dos bonos Activa comercio, e se 

procede á súa convocatoria e á apertura do 

prazo para a adhesión dos comercios. 19089 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2021

0414/AnuncioG0596-090421-0002_gl.html 

 

 AVANCE DAS MEDIDAS DE APERTURA 

PROGRESIVA DAS RESTRICIÓNS A 

PARTIR DO VENRES 16 DE ABRIL  

O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez 

Feijóo, avanzou as novas medidas acordadas 

polo comité clínico de expertos sanitarios que 

seguen a evolución da pandemia, que entrarán 

en vigor a partir deste venres 16 de abril no 

referente ao toque de queda, hostalaría e 

residencia de maiores. 

Así, o toque de queda pasa das 22 horas ás 23 
horas, aínda que se mantén o peche perimetral 
da Comunidade Autónoma. 

En canto a hostalaría, o horario de peche para 
bares seguirá sendo ás 21 horas pero os 
restaurantes poderán facelo ás 23 horas, 
sempre e cando cumpran cunha serie de 
requisitos aínda por confirmar. 

No referente ás residencias de maiores, 
permitiranse as visitas ilimitas pero de un por un 
e con cita previa. Ademáis, os maiores poderán 
saír ao exterior 3 veces á semana, 4 horas ao día. 

Galicia seguirá apostando por unha apertura 
“progresiva, puntual e proporcional”, tendo a 
prudencia como máxima. 

 

 

 

 PRESENTACIÓN DE IR!, A FERRAMENTA 

DE IGUALDADE RETRIBUTIVA 

 

IR!, a ferramenta de igualdade restributiva 

creada polo Ministerio de Trabajo y Economía 

Social, coa colaboración do Ministerio de 

Igualdade e os axentes sociais; trátase dun 

dispositivo público e aberto, que permite ás 

empresas deseñar o seu rexistro retributivo de 

xeito sinxelo e intuitivo. 

Este rexistro salarial é obrigatorio para todas as 

empresas en España. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210414/AnuncioG0596-090421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210414/AnuncioG0596-090421-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210414/AnuncioG0596-090421-0002_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210414/AnuncioG0596-090421-0002_gl.html
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Ademáis desta ferramenta, o Ministerio puxo 

tamén a disposición do todos os interesados 

unha guía detallada con todos os pasos do 

proceso para cumplir con lo dispuesto en el Real 

Decreto 902/2020, cuxo obxectivo é o de 

establecer medidas específicas para facer 

efectivo o direito á igualdade de trato e a non 

discriminación entre mulleres e homes na 

materia retributiva, desenvolvendo os mecanis-

mos para identificar e correxir a discriminación 

neste ámbito e loitar contra a mesma. 

 

A ferramenta IR!, cuxo nome ten dobre motivo: 

acrónimo de Igualdad Retributiva e como verbo 

que indica acción, movemento; consta dun 

ficheiro Microsoft Excel no que só hai que 

incorporar os datos e a aplicación de forma 

automatizada fai os cálculos para o análisis.  

Pódese descargar de xeito gratuito a ferramenta 

e a guía de uso no seguinte enlace: 

https://prensa.mites.gob.es/.../noti.../laboral/detall

e/3975 

 

 VÍDEO INFORMATIVO DO IGAPE PARA 

EXPLICAR AS NOVEDADES TRIBUTARIAS 

E MERCANTÍS QUE AFECTAN AS PER-

SOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS, 

COMERCIANTES E EMPRESAS 

O IGAPE explica todas as novedades tributarias 
e mercantís vinculadas á situación da covid-19, 
que afectan as persoas traballadoras autóno-
mas, comerciantes e empresas. 

Pablo Lago Almeida, representante do ámbito 
financieiro do #IgapeResponde, foi o encargado 
de aclarar as dúbidas nunha webinar que podes 
ver no seu canal de Youtube #IGAPERESPONDE: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWIavc6C
G90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prensa.mites.gob.es/.../noti.../laboral/detalle/3975
https://prensa.mites.gob.es/.../noti.../laboral/detalle/3975
https://www.youtube.com/watch?v=xWIavc6CG90
https://www.youtube.com/watch?v=xWIavc6CG90
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 NOVO PLAN DA XUNTA DE GALICIA 

PARA CONTRIBUIR Á MODERNIZA-

CIÓN E A REACTIVACIÓN DAS EMPRE-

SAS DENTRO DO ACTUAL CONTEXTO 

ECONÓMICO MARCADO POLA COVID 

 

O presidente do Goberno galego, Alberto Núñez 
Feijóo, anunciou a activación dun novo programa 
financeiro, que estará dotado con 30 M€, para 
achegar apoios financeiros e contribuír así á 
modernización e á reactivación das empresas 
dentro do contexto económico actual marcado 
pola covid-19. 

En concreto, a liña de transformación incidirá no 
impulso de proxectos de internacio-nalización e 
reforzo da competitividade a través da dixita-
lización e innovación, da mellora de produtos e 
procesos, do desenvolvemento tecno-lóxico, da 
profesionalización de equipos directivos e da 
reestruturación societaria. Esta iniciativa enmár-
case dentro das recomendacións realizadas polo 
propio Comité de expertos económicos que 
asesora á Xunta de Galicia. 

Máis polo miúdo, Feijóo explicou que o apoio se 
formalizará a través de operacións de entre 1 e 5 
millóns pola vía da achega de capital ou pola do 
préstamo participativo. E a cambio destas contías 
as empresas beneficiarias terán que elaborar un 
Plan estratéxico que recolla as súas aspiracións e 
inclúa tanto medidas específicas como o seu 
calendario de aplicación. Mentres que, tal e como 
sinalou, a Xunta ofrecerá un servizo de consultaría 
gratuíta para colaborar no seu desenvolvemento. 

Finalmente, Feijóo lembrou que esta iniciativa 
súmase a outras medidas concretas dirixidas a 
apoiar as empresas e a preparalas para a 
economía post-pandemia. Ademais, enmárcase 
dentro dos 187 M€ recollidos nos orzamentos de 
2021 para o desenvolvemento de instrumentos 
financeiros. 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS 

DE RESTRICIÓN A PARTIR DO LUNS 19 

DE ABRIL 

 

Cambios de concellos nos niveis de restricións 
previstos polo Comité clínico que asesora á Xunta 
de Galicia na xestión da pandemia provocada pola 
covid-19. 

Entrarán en vigor ás 00 horas do vindeiro luns 19 
de abril.   

NIVEL MÁXIMO 

Pobra do Caramiñal, O Grove, Cualedro e 
Carballeda de Valdeorras 

NIVEL ALTO 

Cortegada, O Barco, Padrenda, Rubiá, Lobeira, 
Barreiros, Boimorto, Boiro e Cambre 

NIVEL MEDIO 

O Irixo, A Pobra do Brollón, Meira, Trabada, 
Ribeira, Carral, Muxía, As Pontes, Ortigueira, 
Cambados, Catoira, Cangas, Marín, Meis, 
Gondomar, Vilanova, Vilaboa, Soutomaior, 
Sanxenxo, Ribadumia, Meaño, As Neves, A Illa e 
Vilagarcía de Arousa. 

NIVEL MEDIO – BAIXO 

O resto de concellos. 
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 ALFONSO RUEDA, VICEPRESIDENTE PRI-

MEIRO E CONSELLEIRO DE PRESIDEN-

CIA, XUSTIZA E TURISMO AVANZA POSI-

BLES PASOS DA XUNTA DE GALICIA PA-

RA UNHA DESESCALADA PROGRESIVA 

O vicepresidente primeiro e conselleiro de 
Presidencia, Xustiza e Turismo, Alfonso Rueda, 
adiantou nunha entrevista a Crtvg Galicia, os 
posibles pasos da Xunta de Galicia para unha 
desescalada progresiva e con toda a prudencia, 
se a situación epidemiolóxica segue a mellorar. 

🎆 LECER NOCTURNO: facer probas piloto 
dentro dun mes para comprobar cales serían as 
mellores condición para a súa apertura a 
principios de verán.  

🏪 HOSTALARÍA: estender a apertura doutros 
establecementos de hostalería.  

📸 TURISMO: flexibilización das restricións de 
movilidade de cara o verán para poder 
aproveitar o atractivo do Camiño Xacobeo  e a 
oferta de espazos naturais sen masificación que 
fan de Galicia un destino seguro.  

 

 XA SE PODEN SOLICITAR AS AXUDAS DO 

PROGRAMA RENOVE ELECTRODOMÉS-

TICOS 

 

As entidades colaboradora do programa Renove 

Electrodomésticos, que xa son case 400, pode-

rán tramitar a partir de mañá martes 20 de abril, 

as solicitudes das persoas que residan en 

vivendas localizadas en Galicia que estean 

interesadas en participar no programa Renove 

Electrodomésticos, coas que a Vicepresidencia 

segunda e Consellería de Economía, Empresa e 

Innovación pretende chegar a 20.000 fogares. 

Un total de 3 millóns de euros é a cantidade 

designada este ano para estas axudas, reparti-

ndo os apoios no 25% do prezo do electrodo-

méstico para o consumidor xeral, o 50% para os 

vulnerables e o 75% para os vulnerables serve-

ros, puidendo unha axuda para un máximo de 

tres electrodomésticos. 

As persoas que queiran renovar os seus equipos 

grazas a este plan terán que facelo antes do 30 

de setembro por outros da mesma tipoloxía e 

coa seguinte cualificación enerxética: frigorífico 

ou frigorífico conxelador A, B, C ou D; conxela-

dor A, B, C ou D; lavadora A, B ou C; lavalouza A, 

B ou C; ou encimera de indución total. 

Con esta nova convocatoria que enmárcase no 

Plan de Axudas ao Comercio Galego, a Xunta de 

Galicia prevé promover unha mobilización de 

10,5 millón de euros, aforros económicos anuais 

de 560.000 euros, unha redución do consumo 

enerxético de 4050MWh/ano, unha diminución 

das emisións de CO2 equivalente á plantación 

de 60.000 árbores e a creación de, aproximada-

mente, 150 postos de traballo. 

As entidades que desexen adscirbirse ao 

programa como colaboradoras poden apuntar-

se ata o 30 de xuño. Na páxina web do Inega 

(www.inega.gal) estará dispoñible un listado de 

entidades colaboradoras adheridas a esta 

convocatoria de axudas. 

 

 O ISSGA CELEBRA O WEBINAR “A 

CULTURA PREVENTIVA, MOTOR DE 

RESILENCIA” 

Para conmemorar o Día Mundial da Seguridade 

e Saúde no Traballo 2021, a Consellería de 

Emprego e Igualdade da Xunta de Galicia, a 

través do ISSGA - Instituto de Seguridade e 

Saúde Laboral de Galicia, organizou a webinar 

"A CULTURA PREVENTIVA, MOTOR DE RESILEN-

CIA" o luns 26 de abril. 
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Trátase dun espazo de intercambio para 

recoñecer a importancia da cultura preventiva 

na construción da resiliencia colectiva e o valor 

do labor das e dos profesionais da seguridade e 

saúde no traballo na crise sanitaria actual. 

 

 

 PROGRAMA DE APOYO A LA COMPETI-

TIVIDAD DEL COMERCIO MINORISTA 

A la espera de que la Cámara de Comercio de 

España en coordinación con las Comunidades 

Autónomas y en colaboración con Diputaciones, 

Ayuntamientos y asociaciones del sector, 

desarrollen esta inciativa de la Secretaría de 

Estado de Comercio, te contamos lo que tienes 

que saber sobre el Programa de Apoyo a la 

Competitividad del Comercio Minorista. 
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 A PARTIR DO VENRES 23 DE ABRIL, 

NOVOS CAMBIOS NAS RESTRICIÓNS 

 

Publicada no DOG número 74-bis, do 21 de abril 

de 2021 os cambios xurdidos nas medidas 

restritivas debido ao proceso de desescalada 

gradual das restricións que está levando a cabo 

a Xunta de Galicia e que terán efecto a partir  

deste venres 23 de abril de 2021 ás 00 horas. 

Así, debido á evolución epidemiolóxica, algúns 

concellos cambiarion de nivel de restrición, 

quedando a situación do seguinte xeito: 

Nivel Máximo 

Carballeda de Valdeorras, Cualedro, O Grove e 

A Pobra do Caramiñal. 

Nivel Alto 

O Barco de Valdeorras, Cambre, Cortegada, 

Lobeira, Marín, Meaño, Meira, Muíños, Padren-

da, Petín, Ribadumia, Ribeira, Rubiá e Vilanova 

de Arousa 

Nivel Medio 

Barreiros, Boiro, Cambados, Cangas, Carral, 

Cartelle, Catoira, Gondomar, A Illa de Arousa, 

Lobios, Meis, Muxía, Ortigueira, Ponteareas, As 

Pontes de García Rodríguez, Rianxo, Sanxenxo, 

Trabada, Vigo e Vilagarcía de Arousa 

Nivel Medio - Baixo 

O resto de concellos 

Ademáis das modificacións de concellos nos 

niveis de restricións, producíronse os seguintes 

cambios: 

Mercados na vía pública 

No caso dos mercados que desenvolven a súa 

actividade na vía pública ao aire libre ou de 

venda non sedentaria, coñecidos como feiras, a 

capacidade virá determinada polo número de 

postos autorizados do xeito seguinte: 

· Menos de 150 postos autorizados, poderán 

dispoñer do 100 % dos postos. 

·  Entre 150 e 250 postos autorizados, poderán 

dispoñer do 75 % dos postos. 

· Máis de 250 postos autorizados, poderán 

dispoñer do 50 % dos postos. 

En todo caso, limitarán a afluencia de clientes 

de maneira que se asegure o mantemento da 

distancia de seguridade interpersoal. 

Os concellos poderán aumentar a superficie 

habilitada ou habilitar novos días para o 

exercicio desta actividade, establecendo os 

requisitos de distanciamento entre postos e 

condicións de delimitación do mercado. 

Competicións deportivas con público; activida-

des en cines, teatros, auditorios; congresos; 

espectáculos públicos e actividades reacreativas 

Poderá desenvolverse con público, sen superar 

o 30% da capacidade permitida, sempre que 

este permaneza sentado e se garde a distancia 

mínima de seguridade de 1,5 m nas catro 

direccións entre os asistentes, salvo que se trate 

de persoas conviventes, cun límite máximo de 

duascentas cincuenta persoas para lugares 

pechados e de cincocentas persoas, se se trata 

de actividades ao aire libre. 

Nos concellos no nivel medio-baixo, o límite 

máximo poderá chegar ás cincocentas persoas 

para lugares pechados e ás mil persoas, se se 

trata de actividades ao aire libre. 
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Co fin de evitar aglomeracións, a distribución 

dos asistentes será homoxénea polas butacas e 

haberá unha planificación axeitada para contro-

lar os accesos e o fluxo de circulación, esta-

blecendo as medidas necesarias para manter a 

distancia de seguridade interpersoal. 

Deberán realizar tarefas de ventilación nas ins-

talacións cubertas por espazo de, polo menos, 

30 minutos ao comezo e ao final da xornada, así 

como de forma frecuente durante esta. 

Deberá existir un rexistro de asistentes ao 

evento e custodialo durante un mes, coa infor-

mación do contacto dispoñible para as autorida-

des sanitarias, cumprindo coas normas de 

protección de datos de carácter persoal. 

No caso de celebración de congresos, encon-

tros, eventos e actos similares, se os asistentes 

non permanecen sentados en todo momento, 

solicitarase autorización á Dirección Xeral de 

Saúde Pública en que se comuniquen o evento, 

as datas, as actividades que se van realizar e as 

medidas concretas organizativas e de seguir-

dade propostas para os riscos de contaxio. 

Se se pretende superar as capacidades máximas 

previstas, a Dirección Xeral de Saúde Pública, 

logo de solicitude dos titulares ou promotores 

da actividade, disporá a realización dunha 

avaliación do risco para outorgar a autorización. 

Atraccións de feira 

Nos concellos en nivel máximo e alto, mantense 

o peche das atraccións de feira, mentras que os 

dos niveis medio e medio-baixo, poderán iniciar 

cumprindo coas seguintes medidas: 

· Capacidade máxima dunha persoa por cada 

tres metros cadrados de superficie útil do recin-

to, ata un máximo de 500 persoas para os espa-

zos cunha superficie útil menor ou igual a 8.000 

metros cadrados. No caso de que a superficie 

sexa superior, o límite máximo será de 1.000 

persoas, mantendo a capacidade dunha persoa 

por cada tres metros cadrados. Para o cálculo da 

superficie útil do recinto, non se terá en conta a 

superficie ocupada por as estruturas instaladas. 

·  Deberase acoutar o espazo destinado ao recin-

to en que se desenvolvan as atraccións de tal 

maneira que se facilite o establecemento de 

puntos diferenciados para a entrada e saída do 

recinto, que deberán estar identificados con 

claridade. 

· Estableceranse controis da capacidade nas 

entradas e saídas do recinto, adoptando as 

medidas necesarias para evitar aglomeracións 

nestes puntos. 

·   Establecer as medidas necesarias para manter 

a distancia de seguridade interpersoal no inte-

rior e no exterior do recinto. 

· Tanto os asistentes como o persoal das 

atraccións deberán portar máscara de maneira 

obrigatoria. 

· No caso das atraccións que dispoñan de 

asentos, poderá ocuparse ata un máximo que 

permita manter a distancia de seguridade 

interpersoal entre os ocupantes e reducirase ao 

50% de asentos de cada fila que se poidan 

ocupar. Esta limitación non será de aplicación 

no caso de persoas conviventes. No caso de 

atraccións que non teñan asentos incorporados, 

a súa capacidade máxima será do 30% da 

capacidade máxima da atracción. 

· Disporanse dispensadores de xeles hidroal-

cohólicos ou desinfectantes con actividade 

viricida debidamente autorizados e rexistrados 

nos puntos de entrada e saída do recinto e de 

cada unha das atraccións. 

Normativa 

Consellería de Sanidade 

ORDE do 21 de abril de 2021 pola que se 

modifica a Orde do 17 de marzo 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/excepcional

/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-

6_gl.html 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210421/2622/AnuncioC3K1-210421-6_gl.html


 

37 
BOLETÍN APE GALICIA *  ABRIL 2021 

 O GOBERNO CENTRAL APROBA UNHA 

SERIE DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

DE APOIO A EMPRESAS E PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFEC-

TADAS POLO COVID19 

 

O Boletín Oficial do Estado publicou o Real 

Decreto-lei 6/2021, do 20 de abril, con medidas 

para empresas e persoas traballadoras autóno-

mas afectadas pola crise económica xurdida 

pola pandemia, complementarias ás xa estable-

cidas no anterior Decreto-ley 2/2021, do 12 de 

marzo. 

Estas medidas son: 

Ampliado o marxen das Comunidades Autó-

nomas para incluir máis sectores beneficiados 

nas axudas do Covid-19 

Modificación do Real Decreto-lei 5/2021 de 

medidas extraordinarias de apoio á solvencia 

empresarial en resposta á pandemia da COVID-

19, pola que se permite ás Comunidades Autó-

nomas e ás cidades de Ceuta e Melilla ampliar 

os sectores e empresas que poderán benefi-

ciarse da liña de axudas directas a autónomos e 

empresas dotado con 7.000 millóns de euros, 

atendendo ás especificidades do tecido produ-

tivo de cada rexión e para os efectos que sobre 

as súas empresas e traballadores autónomos 

puidesen ter as medidas de contención da 

pandemia establecidas por cada rexión. 

Inclúese, tamén, a posibilidade de que as Comu-

nidades Autónomas e as cidades de Ceuta e 

Melilla, de forma excepcional, poidan outorgar 

axudas a empresas viables que tivesen un 

resultado negativo en 2019. 

Liña de axudas directas autónomos e empresas 

Esta liña, dotada con 7.000 millóns de euros, 

canaliza axudas directas a través das Comuni-

dades Autónomas e as cidades de Ceuta e Meli-

lla a autónomos e empresas dos sectores máis 

afectados pola pandemia, cuxos ingresos cae-

sen polo menos un 30% con respecto a 2019. 

Estas axudas teñen carácter finalista e pódense 

empregar para o pago de débedas contraídas 

polas empresas desde marzo de 2020, como pa-

gos a provedores, subministracións, salarios, 

arrendamentos ou redución da débeda finan-

ceira. 

Os autónomos que tributan por estimación 

obxectiva poderán recibir ata un máximo de 

3.000 euros, e o resto de autónomos e empre-

sas entre 4.000 e 200.000 euros, quedando 

condicionadas ao mantemento da actividade 

ata o 30 de xuño de 2022. 

Aprazamento ou fraccionamento de obriga-

cións non tributarias 

Co fin de facilitar ás empresas o pago das súas 

obrigacións de carácter non tributario, habilí-

tase ás Delegacións de Economía e Facenda a 

conceder ás empresas un período de carencia 

de dous anos desde a data do seu vencemento 

para o pago das mesmas, e un fraccionamento 

posterior da débeda de ata dous anos. 

Este aprazamento e/ou fraccionamento do 

pago de débedas de natureza pública, non tribu-

tarias nin aduaneiras, derivadas do reintegro 

e/ou reembolso de axudas ou de préstamos 

concedidos pola Administración Xeral do Estado 

con dispensa de garantía, ten carácter 

voluntario e pretende minorar o impacto da 

pandemia da Covid-19 no cumprimento de 

determinadas as obrigacións non tributarias de 

empresas e cidadáns. 
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 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE 

RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 26 DE 

ABRIL 

 

Publicada no DOG número 76-bis, do 23 de abril 

de 2021 os cambios xurdidos nas medidas 

restritivas debido ao proceso de desescalada 

gradual das restricións que está levando a cabo 

a Xunta de Galicia e que terán efecto a partir  

deste luns 26 de abril de 2021 ás 00 horas. 

Así, debido á evolución epidemiolóxica, algúns 

concellos cambiarion de nivel de restrición, 

quedando a situación do seguinte xeito: 

Nivel Máximo 

O Carballeda de Valdeorras, Cualedro, O Grove, 

A Pobra do Caramiñal e Vilanova de Arousa. 

Nivel Alto 

O Barco de Valdeorras, Cambre, Lobeira, Marín, 

Meaño, Meira, Meis, Muíños, Petín, Pontea-

reas, Ribadumia e Ribeira. 

Nivel Medio 

Barreiros, Boiro, Cambados, Cangas, Carnota, 

Carral, Cartelle, Catoira, Chantada, Cortegada, 

Gondomar, A Illa de Arousa, Lobios, Padrenda, 

Poio, Rianxo, Sanxenxo, Trabada, Verín, Vigo e 

Vilagarcía de Arousa 

Nivel Medio - Baixo 

O resto de concellos. 

 

Normativa 

Presidencia da Xunta de Galicia 

DECRETO 64/2021, do 23 de abril, polo que se 

modifica o Decreto 45/2021, do 17 de marzo, 

polo que se adoptan medidas no territorio da 

Comunidade Autónoma de Galicia para facer 

fronte á crise sanitaria, na condición de autori-

dade competente delegada no marco do dispos-

to 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/excepcional

/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-

1_gl.html  

 

Consellería de Sanidade 

ORDE do 23 de abril de 2021 pola que se 

modifica a Orde do 17 de marzo 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/excepcional

/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-

5_gl.html 

 

 AS PEMES DO SECTOR PRIMARIO 

PODEN PRESENTAR PROXECTOS PARA 

OPTAR A FONDOS EUROPEOS A TRAVÉS 

DUN FORMULARIO ONLINE 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3B0-230421-1_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-5_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepcional/2021/20210423/2626/AnuncioC3K1-230421-5_gl.html
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A Xunta de Galicia pon a disposición das 

pequenas e medianas empresas do sector 

primario e agroalimentario galego e outros 

interesados no eido un sinxelo formulario 

online para faciltar a tramitación das iniciativas 

que sexan susceptibles de acollerse ao Plan de 

recuperación, transformación e resiliencia, 

deseñado polo Goberno central para optar a 

fondos europeos e facer fronte aos efectos da 

covid-19, especialmente aqueles que queren 

aumentar a súa base territorial. 

Os agricultores, gandeiros e silvicultores galegos 

interesados poderán presentar de forma 

simplificada os seu proxectos cubrindo o 

formulario dispoñible na web da Consellería do 

Medio Rural, requirindo cubrir dita solicitude 

como apoio á documentación que se xunte para 

aspirar aos referidos fondos. 

Co fin de axilizar e facilitar toda a tramitación, 

identificando aos interesados en participar nos 

proxectos tractores e transversais impulsados 

pola Consellería do Medio Rural ao abeiro dese 

Plan, ao tempo que se axudará a definir as liñas 

estratéxicas de actuacións futuras no rural 

galego. 

Cómpre lembrar que a Xunta ampliou 

recentemente, ata o vindeiro día 30 de abril, o 

prazo para concorrer a esta Manifestación de 

interese, tendo en conta a gran demanda 

existente no sector agroalimentario galego para 

participar na iniciativa. 

Ademais de poder facer a solicitude a través do 

formulario habilitado no enlace 

https://www.113.vovici.net/se/13B2588B3979

C8A9, as manifestacións de interese de 

proxectos autonómicos tamén se poderán 

enviar ao enderezo de correo electrónico 

proxectos.medio-rural@xunta.gal, aportando 

un breve informe ou documentación adicional 

que proporcione información relevante sobre a 

iniciativa presentada. A avaliación dos 

proxectos será levada a cabo pola Consellería do 

Medio Rural, en colaboración cos organismos e 

entidades que impulsen os compoñentes aos 

que se orienten os proxectos presentados. 

 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE 

RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 26 DE 

ABRIL 

 

Publicada no DOG número 76-bis, do 23 de abril 

de 2021 os cambios xurdidos nas medidas 

restritivas debido ao proceso de desescalada 

gradual das restricións que está levando a cabo 

a Xunta de Galicia e que terán efecto a partir  do 

luns 26 de abril de 2021 ás 00 horas. 

NIVEL MÁXIMO 

Vilanova de Arousa, Cualedro e Carballeda de 

Valdeorras. 

NIVEL ALTO 

Petín, Muíños, Verea, A Merca, Meira, O Grove, 

Ribadumia, Marín, Meaño, Meis, Ponteareas, 

Salceda de Caselas, A Pobra do Caramiñal, 

Ribeira, Cambre e Coristanco. 

NIVEL MEDIO 

Lobeira, Lobios, Verín, Cartelle, Xinzo de Limia, 

O Barco de Valdeorras, Trabada, Barreiros, 

Chantada, Cambados, Sanxenxo, Vilagarcía de 

Arousa, Poio, Cangas, Gondomar, Vigo, O 

Porriño, Nigrán, Tui, Rianxo, Mesía, Carnota, 

Carral, A Laracha, Betanzos, Carballo e Ares. 

NIVEL MEDIO – BAIXO 

O resto de concellos. 
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 A XUNTA AMPLÍA ATA OS 96 MILLÓNS 

DE EUROS O SEGUNDO PLAN DE RESCA-

TE PARA DAR LIQUIDEZ AOS NEGOCIOS 

AFECTADOS POLA PANDEMIA 

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou unha 

ampliación no orzamento do 2º Plan de Rescate 

activado o pasado febreiro pola Xunta para 

aportar liquidez aos autónomos, microempre-

sas e establecementos hostaleiros e de outra 

natureza afectados polos peches realizados por 

criterio sanitario. 

A Xunta engade 21 millóns de euros ao 

orzamento do 2º plan de rescate que inicial-

mente contaba con 75 millóns de euros, o que 

supón un aumento do 28%. O obxectivo deste 

incremento no orzamento do 2º plan de rescate 

é poder chegar, coma xa se fixo co 1º plan, á 

práctica totalidade das solicitudes que cumpran 

os requisitos. Na actualidade, a Administración 

galega está a completar os pagamentos do 2º 

Plan de Rescate. Ten xa aboado o 90% do 

orzamento inicial, dos 75 millóns de euros, é 

dicir, xa pagados 66 millóns. 

Para a Xunta de Galicia é unha prioridade 

garantir o mantemento de actividade dos negó-

cios e, polo tanto, dos empregos asociados, polo 

que o Goberno galego está a facer un novo 

esforzo económico para apoiar o sacrificio que 

están a facer moitas empresas que se están 

vendo afectadas pola covid-19. A Administra-

ción autonómica galega, polo tanto, segue 

aportando fondos e inxectando liquidez aos 

negocios máis afectados pola crise sanitaria a 

través de axudas directas. En total mobilizará en 

tempo récord cos dous plans de rescate 182 

millóns de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 
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http://www.apegalicia.gal/
https://www.facebook.com/ApeGalicia
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APE GALICIA 
Tfno.: 986 89 16 57 
Móvil: 697 195 540 

E-mail: 
info@apegalicia.es  
Dirección: Gajos de 

Mendoza Nº2, Bajo 2 - 
36001 Pontevedra 
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