APE GALICIA
Asociación Intersectorial e Interterritorial de
Autónomos y Pequeñas Empresas de Galicia

BOLETÍN MAIO 2021
APE GALICIA - NOVAS
 A MESA DO EMPREGO AUTÓNOMO REÚNES PARA COÑECER OS PROGRESOS
NA ELABORACIÓN DO III PLAN DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA
 A SECRETARIA XERAL DE APE GALICIA, SONIA ACUÑA, XUNTO COA
VICEPRESIDENTA DA ASOCIACIÓN, ANA PREGO, PARTICIPAN NA PRESENTACIÓN
DA INICIATIVA FEMINIMO É DIXITAL DA XUNTA DE GALICIA
 CLAUSURA DO TALLER DIXITALÍZATE CUNHA CLASE PRESENCIAL NO CONCELLO
DE MARÍN
 DESPEDIDA DO CURSO AVANZADO DE INGLÉS NA RIBEIRA SACRA
 APE GALICIA CELEBRA A WEBINAR “LIÑAS DE AXUDAS DIRIXIDAS A PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E PEMES” COA COLABORACIÓN DA
CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE
 PRAZAS COMPLETAS NA PRIMEIRA SESIÓN DAS XORNADAS FORMATIVAS
“COMO VENDER NA INTERNET” ORGANIZADAS POR APE GALICIA

APE GALICIA - FORMACIÓN
 XORNADAS FORMATIVAS “COMO VENDER NA INTERNET” NO CONCELLO DE
PONTEVEDRA
 REMATA O TALLER ONLINE DIXITALÍZATE PARA NEGOCIOS DO CONCELLO DE
MARÍN
 O CURSO AVANZADO DE INGLÉS NA RIBEIRA SACRA CHEGA AO SEU FIN TRAS
DOUS MESES DE CLASES ONLINE
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INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
 CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NI-VEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 3 DE
MAIO
 OS CLIENTES XA PODEN DESCARGAR OS BONOS ACTIVA COMERCIO DENDE O 3
DE MAIO
 NOVAS AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA PARA A IMPLANTACIÓN E O PULO DA
ESTRATEXIA DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E ARTESANAL
 WEBINAR “COÑECE O MÁIS DESTACADO DA NORMA DE SEGURIDADE E SAÚDE
ISO 45005” ORGANIZADO POLO ISSGA
 A AXENCIA GALEGA DE INNOVACIÓN PROMOVE O PROGRAMA INNOVAPEME
PARA FINANCIAR PLANS DE INNOVACIÓN
 AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DAS PEMES GALEGAS – GALICIA
EXPORTA EMPRESAS
 PUBLICADO NO DOG OS NOVOS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE
RESTRICIÓNS A PARTIR DO VENRES 7 DE MAIO
 FEIJOO ANUNCIA AS NOVAS MEDIDAS TRAS O FIN DO ESTADO DE ALARMA A
PARTIR DO DOMINGO 9 DE MAIO
 #AUTÓNOMOS DIXITAIS, O PROXECTO DA XUNTA DE GALICIA PARA MELLORAR
A DIXITALIZACIÓN DAS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS
 AMPLIADO O PRAZO PARA A ADHESIÓN DOS COMERCIOS AO PROGRAMA
BONOS ACTIVA COMERCIO DA XUNTA DE GALICIA
 NOVOS MOVEMENTOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR
DO VENRES 14 DE MAIO
 O GOBERNO CENTRAL TRABALLA NO NOVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR
INGRESOS REAIS PARA AS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS
 A XUNTA ENSAIARÁ A REAPERTURA DO OCIO NOCTURNO PARA CANDA SE
DEAN AS CIRCUNSTANCIAS
 A XUNTA REFORZA O PROGRAMA EMEGA DE EMPRENDEMENTO FEMININO
CUN ORZAMENTO DE 3 MILLÓNS DE EUROS
 PUBLICADAS NO DOG AS MODIFICACIÓNS DAS MEDIDAS RESTRITIVAS
ADOPTADAS PARA FACER FRONTE A CRISE SANITARIA EN VIGO DENDE O
SÁBADO 22 DE MAIO
 O GOBERNO CENTRAL ACTIVA O SEXTO TRAMO DOS PRÉSTAMOS ICO
 O GOBERNO CENTRAL PRORROGA OS ERTES E AS AXUDAS A PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS ATA SETEMBRO DE 2021
 NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN A PARTIR DO SÁBADO 29 DE MAIO
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O Goberno central concedeu á Comunidade
Autónoma de Galicia máis de 234 millóns de
euros que a Consellería de Emprego e Igualdade
prevé destinar a dous programas de apoio tanto
a persoas traballadoras autónomas e empresas
de ata 25 persoas traballadoras, como a
empresas de máis de 25 persoas traballadoras.

APE GALICIA - NOVAS

 A MESA DO EMPREGO AUTÓNOMO

REÚNES PARA COÑECER OS PROGRESOS
NA ELABORACIÓN DO III PLAN DE
RESCATE DA XUNTA DE GALICIA

O orzamento esgotaríase na súa totalidade, xa
que a Xunta de Galicia pretende chegar ao 97%
do tecido produtivo galego con estas axudas,
polo que se sobrase diñeiro nun dos programas
pasaríase ao outro.
Unha das novidades deste plan radicaría en que
non sería preciso que as empresas tiveran
domicilio fiscal en Galicia pero si que contaran
con centros de traballos fixos na comunidade
para poder optar ás cuantías económicas.
Ademáis, debido ao estipulado no Real Decretolei, os beneficiarios non poderían destinar a
axuda concedida neste plan a saldar as súas
débedas pendentes coa Seguridade Social e a
Axencia Tributaria, como si estaba estipulado
no anterior plan de rescate.

O III Plan de Rescate da Xunta de Galicia para
persoas traballadoras autónomas e empresas
de todos os sectores afectados polas medidas
restritivas, foi o tema central da nova reunión
da Mesa do Emprego Autónomo convocada
pola conselleira de Emprego e Igualdade, María
Jesús Lorenzana, celebrada o venres 7 de maio.

Por outra banda, en canto aos requisitos, APE
Galicia mostrouse a favor de esixir o
mantemento da actividade ata o 30 de xuño de
2022, sempre é cando queden aclaradas nas
bases as penalizacións ás que se terían que ater
se non se cumprise, pero non estivo de acordo
de comprometer ás empresas a manter o
emprego nese mesmo período de tempo.

José Ramón Caldas, presidente de APE Galicia, e
Sonia Acuña, secretaria xeral, participaron nesta
xuntanza que se levou a cabo a través de
videoconferencia e á que tamén asistiron a
directora Xeral Emprego, Traballo Autónomo e
Economía Social, Covadonga Toca, e os
representantes de ATA Galicia e Agtamar UPTA.

A intención do departamento que dirixe María
Jesús Lorenzana é a de acadar, unha vez máis,
un consenso entre os axentes económicos e
sociais coa administración para poder aprobar
as bases definitivas deste Terceiro Plan de
Rescate que, tamén, están pendentes da
resposta do Goberno central a unha serie de
consultas realizadas sobre algunhas posibles
condicións, como sería o caso da porcentaxe da
baixada de facturación aceptada.

Segundo informou a conselleira, o deseño deste
novo paquete de axudas directas segue os
criterios do Segundo Plan de Rescate,
adaptándose ás medidas impostas polo Real
Decreto-lei 5/2021, de 12 marzo, de medidas
extraordinarias de apoio a solvencia empresarial en resposta a pandemia da Covid-19.
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Consciente das necesidades dos sector nesta
situación tan crítica, Lorenzana ten a intención
de aprobar en canto lle sexa posible a orde
definitiva coa que poder satisfacer tanto os
pagos a provedores e acredores como os custos
fixos dos beneficiarios.

Esta iniciativa, que comezará o próximo 26 de
maio, forma parte do programa Autónomos
Dixitais co que a Xunta de Galicia quere formar
de xeito gratuito en comercio electrónico a
1.200 persoas traballadoras autónomas ata
finais de xuño, co que se pretende reforzar o
tecido empresarial galego na nova era dixital.

Ademáis, a Consellería de Emprego e Igualdade
está ultimando outras liñas de actuación para
colaborar na recuperación económica, como a
dixitalización das persoas traballadoras
autónomas das que informaran proximamente.

Este ano diríxese a catro perfís: as mulleres, á
mocidade (menores de 30 anos); persoas entre
31 e 44 anos; e maiores de 45 anos, que
poderán participar en dous cursos de 50 horas
de duración, totalmente gratuitos e en formato
dixital: un básico sobre fundamentos para a
creación dun proxecto de comercio electrónico;
e un avanzado, de especialista en e-commerce.

Pola súa parte, APE Galicia ten previsto realizar
unha webinar informativa, previsiblemente o
próximo venres 21 de maio, para analizar as
liñas de actuación deste III Plan de Rescate, e
que anunciará a través da súas redes sociais e
na súa páxina web www.apegalicia.es, así como
polos medios de comunicación.

Na presentación de Feminino é Dixital, Zeltia
Lado destacou que esta iniciativa non só está
dirixida ás autónomas dadas de alta, senón
tamén a aquelas que tiveron que pechar os seus
negocios como consecuencia da pandemia para
que poidan ter unha segunda oportunidade a
través da dixitalización.
As persoas interesadas en participar nos cursos
poden solicitar a súa praza a través da páxina
web www.autonomosdixitais.com, do mail
info@autonomosdixitais.com e na páxina da
Oficina
do
Autónomo
da
Xunta,
www.oficinadoautonomo.gal.

 A SECRETARIA XERAL DE APE GALICIA,

SONIA ACUÑA, XUNTO COA VICEPRESIDENTA DA ASOCIACIÓN, ANA PREGO,
PARTICIPAN NA PRESENTACIÓN DA
INICIATIVA FEMINIMO É DIXITAL DA
XUNTA DE GALICIA

 DESPEDIDA DO CURSO AVANZADO DE

INGLÉS NA RIBEIRA SACRA

APE Sonia Acuña, secretaria xeral de APE Galicia
participou no webinario de presentación de
Feminino é dixital por parte da directora xeral
de Formación e Colocación, Zeltia Lado; xunto
ás principais asociacións de mulleres
autónomas, empresarias e mentoras de Galicia,
como Ana Prego, vicepresidenta da asociación.

Despois de dous meses de clases online e
traballo, rematamos o CURSO AVANZADO DE
INGLÉS NA RIBEIRA SACRA, impartido por
Alejandra Caamaño.
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 APE GALICIA CELEBRA A WEBINAR

A secretaria xeral de APE Galicia, Sonia Acuña,
en representación do presidente José Ramón
Caldas, desexou a todos os participantes que
esta formación gratuita levada a cabo coa
colaboración da Xunta de Galicia, lles sirva para
mellorar nas súas actividades e, así, fortalecer a
economía da zona.

“LIÑAS DE AXUDAS DIRIXIDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS E
PEMES” COA COLABORACIÓN DA CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE



CLAUSURA DO TALLER “DIXITALÍZATE” CUNHA CLASE PRESENCIAL NO
CONCELLO DE MARÍN

O venres 22 de maio levouse a cabo coa
colaboración da Consellería de Emprego e
Igualdade, a webinar “Liñas de axudas dirixidas
a persoas traballodoras autónomas e pemes”
dentro da iniciativa “Os Venres de Webinar”
organizada por APE Galicia que ten por
obxectivo manter informados sobre temas de
interese ás 70.000 persoas traballadoras
autónomas vinculadas a través das máis de 150
entidades asociadas.

O TALLER ONLINE DIXITALÍZATE, organizado por
APE Galicia coa financiación do Concello de
Marín e a colaboración de Acemas Asociación
de Comerciantes Marín Sur, terminou o martes
18 de maio cunha sesión presencial no Museo
Municipal Manuel Torres.

Nesta xornada contouse coa intervención da
directora xeral de Emprego, Traballo Autónomo
e Economía Social, Covadonga Toca Carús, e o
subdirector xeral de Emprego, Juan Lirón,
quenes informaron sobre as actuación da Xunta
de Galicia dirixidas aos autónomos e autónomas
e pemes, pilar fundamental para a recuperación
do tecido empresarial galego

Sonia Acuña, secretaria xeral da asociación
presidida por José Ramón Caldas, agradeceu a
participación dos máis de 25 emprendedores de
Marín que quixeron mellorar as súa dixitalización da man de Natalia Maquieira, CEO de Paso
a Paso Blog.
Á sesión de clausutra tamén asistiron a alcadesa
de Marín, María Ramallo, e a presidenta de
Acemas, Cristina Souto.

A sesión iniciouse as 12 da mañá coa
presentación do acto por parte do presidente
de APE Galicia, José Ramón Caldas, quen
agradeceu o compromiso e a colaboración da
Xunta de Galicia coas persoas traballadoras
autónomas, e a todo o persoal técnico que fixo
posible a sesión, dirixida e coordinada pola
secretaria xeral da asociación, Sonia Acuña.

5
BOLETÍN APE GALICIA * MAIO 2021

Tras a súa presentación por parte de Sonia
Acuña, a directora xeral de Emprego quixo
poñer en valor a iniciativa de APE Galicia para
poder consolidar o plantexamento do Goberno
galego de acompañar ao sector, que xunto ás
microempresas supoñen o 97% do tecido
empresarial, imprescindible para a revitalización da economía, nesta crise que esta
atravesar polas restricións sanitarias xurdidas
pola pandemia.

menos, empresas ata 25 persoas traballadoras
cun volumen de facturación de ata 2 mill de
euros.
·
Líña III Persoas traballadoras autónomas,
con máis de 10 persoas traballadoras e cun
volumen de facturación de máis de 2 mill de
euros, ou empresas de máis de 25 persoas
traballadoras
As axudas directas as persoas traballadoras e
empresas deberán ir dirixidas a satisfacer pagos
a provedores e acredores, financeiros o non
financeiros, así como os custos fixos incorridos
entre o 1 de marzo de 2020 e o 31 de maio de
2021 e procedan de contratos ou obrigas
anteriores a entrada en vigor do Real Decretolei 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoio a solvencia
empresarial en resposta a pandemia da COVID19, e en todo caso antes do 13 de marzo do
presente ano.

Covadonga Toca encargouse de analizar as
medidas que o Goberno galego desenvolveu
para manter o emprego e actividade económica
pola crise xurdida da pandemia, englobadas nos
tres Plans de Rescate elaborados ata o
momento. O primeiro deles repartiu más de 86
millónes en axudas directas, o segundo está en
proceso de execución, co 89% dos pagos
realizados e actualmente se está a traballar no
terceiro.

As axudas deberán aboar pagos a provedores,
outros acredores, custos fixos da empresa por
orde de antigüidade e si procede, reducir o
nominal da débeda bancaria, primando a
redución do nominal da débeda con aval
público. Non inclúen as débedas coa Axencia
Tributaria e Seguridade Social, nin coas
Administracións, polo ser uns dos requisitos do
Real Decreto o estar o día.
O importe destas axudas dependerá da caída de
facturación e irase incrementando dependendo
do número de persoas traballadoras.

Sobre este último plan, a directora xeral de
emprego adiantou que, conforme cos fondos
distribuídos polo Estado atendendo o Real
Decreto-lei 5/2021, de 12 de marzo, de medidas
extraordinarias de apoio a solvencia empresarial en resposta a pandemia da COVID-19, están
previstas tres liñas de actuacións:

Pola súa parte, o sudirector xeral de Emprego,
Juan Lirón, centrouse en todas esas medidas
previstas para o crecimiento da economía
galega, nas que se manteñen todas as liñas
existentes ata o momento pero con cambios
para facelas máis sinxelas e áxiles.

·
Líña I de apoio ás persoas traballadoras
autónomas en estimación obxectiva.

Tendo en conta que o apoio ao sector é
primordial para a Xunta de Galicia, as liñas
principais consistirían en:

·
Líña II Persoas traballadoras autónomas,
empresas de 10 persoas traballadoras ou
6
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· O Programa Bono Nova Oportunidade

Nesta primeira sesión, que tiña completas a
súas prazas, o especialista Jaime Barreiro
Laredo, de Cactus Digital, deu as claves do
comercio electrónico, analizando as opcións
para empezar coa venta en liña, con especial
incidencia na plataforma e-ponte.com do
Concello De Pontevedra.

· Axudas para a contratación

No mes de xuño, continuarán as seguintes
xornadas de 15 a 17 horas, cos seguintes temas:

· Axudas para a conciliación por maternidadea
ou paternidade

· 1 de Xuño - APRENDE A VENDER USANDO AS
REDES SOCIAIS

· Programa axudas a Pemes

· 3 de Xuño - AUTOMATIZA OS TEUS PROCESOS
E AFORRA TEMPO

· A promoción do emprego autónomo
· O Programa Bono Autónomo
· O Programa Bono Renova

· 8 de Xuño - WHATSAPP MÁRKETING: A
FERRAMENTA IDEAL PARA COMUNICAR E
VENDER

Unha vez concretadas tanto estas axudas como
o III Plan de Rescate, APE Galicia ten previsto
organizar novos encontros informativos para
dar a coñecer os detalles das mesmas.

· 10 de Xuño - CONTROLA O TEU FLUXO DE
CAIXA
· 15 de Xuño - FOTOGRAFÍA E VÍDEO DE
PRODUTO: UNHA IMAXE VALE MÁIS QUE MIL
PALABRAS

 PRAZAS COMPLETAS NA

PRIMEIRA
SESIÓN DAS XORNADAS FORMATIVAS
“COMO VENDER NA INTERNET”
ORGANIZADAS POR APE GALICIA

· 17 de Xuño - USO DE FERRAMENTAS PARA
REUNIÓNS EN LIÑA
Os interesados poden incibirse na páxina web
www.apegalicia.gal ou a través do whatsapp no
número 697 195 540.

O xoves 27 de maio celebrouse a primeira das
Xornadas Formativas “Como Vender na
Internet” organizadas por APE GALICIA, coa
colaboración da Concellería de Promoción
Económica e Turismo, #Pontelovers, do
Concello De Pontevedra.
O presidente da asociación, José Ramón Caldas,
xunto coa secretaria xeral da mesma, Sonia
Acuña, e a concelleira de Promoción Económica,
Yoya Blanco, quixeron presentar este proxecto
que de xeito gratuito quere chegar ao maior
número de negocios do concello de Pontevedra
co obxectivo de axudalos na súa dixitalización.
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APE GALICIA - FORMACIÓN

 XORNADAS

FORMATIVAS:
VENDER NA INTERNET

COMO

No mes de xullo haberá máis sesións sobre as
redes sociais, a automatización dos procesos, o
whatsapp como ferramenta de marketing, fluxo
de Caixa, fotografías e vídeos, reunións en liña…
Ademáis, podes parte da plataforma gratuita eponte.com, posta en marcha pola Concellería de
Promoción Económica e Turismo do Concello De
Pontevedra, coa que administrarás as túa
vendas, servizos, clientes e produtos, recibindo
asesoramento para as túas vendas e a túa imaxe
comercial en-liña, así como o servizo de
consultoría.

APE GALICIA, coa colaboración da Concellería de
Promoción Económica e Turismo Pontelovers
do Concello De Pontevedra, organiza:
XORNADAS FORMATIVAS - COMO VENDER NA
INTERNET
Se tes un negocio no Concello de Pontevedra,
inscríbite de forma gratuita ás webinar que
temos preparadas para que poidas activar
dixitalmente o teu negocio.
Comezamos o xoves 27 de maio de 15 a 17
horas coa xornada
📌 COMERCIO ELECTRÓNICO: COMO VENDER
NA INTERNET
Analizar as opcións para comezar coa venta en
liña, con especial incidencia na plataforma eponte.com do Concello De Pontevedra.
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 REMATA O TALLER ONLINE “DIXITALÍ-

ZATE” PARA NEGOCIOS DO CONCELLO
DE MARÍN

INFORMACIÓN PARA
AUTÓNOMOS


CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO LUNS 3
DE MAIO

O 18 de maio rematou o TALLER ONLINE
DIXITALÍZATE, organizado por APE Galicia coa
financiación do Concello de Marín e a colaboración de Acemas Asociación de Comerciantes
Marín Sur.

O Comité Clínico que asesora á Xunta de Galicia
na xestión da pandemia provocada pola covid19, acordou establecer nos diferentes niveis de
restricións aos seguintes concellos, a partir do
próximo luns 3 de maior de 2021, ás 00 horas.

Durante as dez sesións online, de dúas horas
cada unha delas, a CEO de Paso a Paso Blog,
Natalia Maquieira, deu as claves para xestionar
as redes sociais e converter o sitio web nunha
ferramenta de ventas para as persoas dos
comercios de Marín que asistiron ao curso.

Así, quedarían no nivel máximo de restricións os
concellos de Vilanova de Arousa, Cualedro e
Laza e no nivel alto, Petín, A Merca, A Pastoriza,
Mesía, Ribeira, Padrón, Marín, O Grove, Meaño,
Cambados, Salceda de Caselas, Gondomar,
Ponteareas e Coristanco.

 FIN DO CURSO AVANZADO DE INGLÉS

NA RIBEIRA SACRA TRAS DOUS MESES
DE CLASES ONLINE

No nivel medio atopanse os concellos de
Muíños, Verea, O Barco de Valdeorras, Cartelle,
Lobios, Verín, Xinzo de Limia, Allariz, Carballeda
de Valdeorras, Meira, Chantada, Rianxo, A
Pobra de Caramiñal, Melide, Carnota, Ordes,
Lalín, Silleda, Ribadumia, Poio, Vilagarcía de
Arousa, Cangas, Nigrán, O Porriño, Tui, Vigo, A
Laracha, Betanzos, Cambre, Carballo e Ares.
Os restantes concellos permanecerán no nivel
medio-baixo.

O CURSO AVANZADO DE INGLÉS NA RIBEIRA
SACRA, impartido por Alejandra Caamaño a
través de videoconferencia, comezou no mes de
marzo e rematou o mércores 19 de maio.
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OS
CLIENTES
XA
PODEN
DESCARGAR OS BONOS ACTIVA COMERCIO
DENDE O 3 DE MAIO

 NOVAS AXUDAS DA XUNTA DE GALICIA

Dende o luns 3 maio, xa están dispoñibles os
Bonos Activa Comercio para que os clientes
interesados poidan descargalos da páxina web
www.bonosactivacomercio.gal

A Vicepresidencia Segunda e Consellería de
Economía, Empresa e Innovación da Xunta de
Galicia publicou o 4 de maio de 2021 no Diario
Oficial de Galicia unha nova concesión de
subvención para a implantación e pulo da
estratexia dixital e modernización do sector
comercial e artesán.

PARA A IMPLANTACIÓN E O PULO DA
ESTRATEXIA DIXITAL E MODERNIZACIÓN DO SECTOR COMERCIAL E
ARTESANAL

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 consecuencia da situación ocasionada pola COVID-19.

Co obxectivo de dar resposta á nova realidade
xurdida pola pandemia, determinada polo
incremento do comercio electrónico e doutras
canles de comercialización como son as redes
sociais, que vén imposta polos novos hábitos de
consumo, destinaranse 5.000.000 euros, que
poderase incrementar en función das solicitudes presentadas e a dispoñibilidade de crédito.
As persoas ou entidades beneficiarias poden ser
comerciantes retallistas ou obradoiros artesáns
que non estén en crise e cumpran os seguintes
requisitos:

O sistema funciona a través dunha aplicación
móbil e o importe de cada bono irase
consumindo en función do valor da compra: as
compras iguais ou superiores a 30 euros terán
un desconto de 5 euros, mentres que ás
compras iguais ou superiores a 50 euros
correspóndelles un desconto de 10 euros.

Comerciantes retallistas
·
Desenvolver a súa actividade comercial en
Galicia, con domicilio social na Comunidade
Autónoma e cumpran os requisitos establecidos
legalmente para exercer a actividade. No caso
de comerciantes que realicen a actividade
comercial en liña, deberán ter o domicilio social
na Comunidade Autónoma de Galicia.

Cada cliente disporá como máximo dun bono
desconto por un importe de 30€ que poderá
descontar en función do crédito dispoñible nos
distintos establecementos comerciales que
aínda poden adherirse ata o 15 de maio, e que
estarán identificados co distintivo da campaña.
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·
Ter a condición de peme, empregando
menos de vinte traballadores e non ter a
consideración de grande establecemento
comercial segundo a normativa aplicable.

665. Actividades empresariais de comercio
realizadas fóra do establecemento permanente:
«comercio retallista por correo ou catálogo».
No caso de comercio en liña, non será
subvencionable a comercialización en liña de
produtos ou servizos non comprendidos no
ámbito de aplicación da Lei 13/2010, do 17 de
decembro, do comercio interior de Galicia.

·
Estar dados de alta e constitúan a
actividade principal nalgunhas dos seguintes
epígrafes do IAE:

Ou tamén se actividade principal é un dos
seguintes epígrafes, sempre que esteam dados
de alta nalgunha actividade comercial
relacionada cos anteriores:

641. Comercio polo miúdo de froitas,
verduras, hortalizas e tubérculos.
642. Comercio polo miúdo de carnes e
miúdos; de produtos derivados cárnicos
elaborados: de ovos, aves, coellos de granxa,
caza; e de produtos derivados deles.

255.2. Fabricante de xabóns de toucador e
produtos de perfumaría.
253.6. Fabricante de aceites esenciais e
substancias aromáticas.

643. Comercio polo miúdo de peixes e
doutros produtos da pesca e da acuicultura e
caracois.

41. Industria de produción de produtos
alimenticios.

644. Comercio polo miúdo de pan,
pastelaría, confeitaría e similares, e de leite e
produtos lácteos.

- 421. Industria de cacao, chocolate e produtos de confeitaría.

645. Comercio polo miúdo de viños e
bebidas de todas clases.
647. Comercio polo miúdo de produtos
alimenticios e bebidas en xeral (agás 647.4 e
647.5).

-

43. Industria téxtil.

-

44. Industria do coiro.

45. Industria do calzado e vestido e outras
confeccións téxtiles.

651. Comercio polo miúdo de produtos
téxtiles, confección, calzado, peles e artigos de
coiro.

·
Desenvolver a actividade comercial nun
establecemento comercial cunha superficie de
exposición e venda igual ou inferior a 300
metros cadrados, agás que a actividade
comercial se encadre na epígrafe 653.1 do IAE.

652. Comercio polo miúdo de medicamentos, artigos de drogaría e limpeza, perfumaría e
cosméticos (agás 652.1).

Obradoiros artesáns:
653. Comercio polo miúdo de artigos para
o equipamento do fogar e a construción (agás
653.4).

· Estar inscritos no Rexistro Xeral de Artesanía
de Galicia. En caso de novos obradoiros, terán
de prazo ata o último día de prazo para a
presentación de solicitudes para solicitar a
inscrición no dito rexistro.

656. Comercio polo miúdo de bens usados
tales como mobles, artigos e útiles ordinarios de
uso doméstico.

Cóntase cunha liña de dixitalización comercial e
outra para a adquisición de equipamentos
propios da actividade comercial e artesanal. En
ningún caso o custo da adquisición dos gastos
subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.

- 657. Comercio polo miúdo de instrumentos
musicais en xeral, así como dos seus accesorios.
-

659. Outro comercio polo miúdo.
11
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O solicitante poderá solicitar o pagamento
anticipado, previo á xustificación, como
financiamento necesario para poder levar a
cabo as actuacións inherentes á subvención, de
ata un 50 % da subvención concedida, coa
obriga de constituír garantía no caso de
subvencións superiores a 18.000,00 euros.

- Para as actuacións de comunicación,
publicidade e marketing 4.0 en internet ou
utilizando novas tecnoloxías, 16.000,00 euros
(IVE excluído) para o conxunto de todas as
actuacións, cos seguintes límites:
:: Actuacións de mellora de imaxe comercial
dixital, 4.000,00 euros e publicidade en medios
dixitais, 2.000,00 euros (IVE excluído).

DIXITALIZACIÓN COMERCIAL
A porcentaxe de subvención será o 80 % dos
investimentos máximos subvencionables, que
será de 26.300,00 euros (IVE excluído) no
conxunto das actuacións. Considéranse
actuacións subvencionables para comerciantes
retallistas e titulares de obradoiros artesáns:

:: Marketing 4.0 en internet ou utilizando novas
tecnoloxías, 6.000,00 euros.

·
Pulo á transformación dixital: implantación
e actualización de páxinas web con venda en
liña e implantación e actualización de webs
comerciais. Cuantía da axuda:

· Actuacións de comercialización dixital:
participación en eventos efémeros ou feiras
dixitais, de carácter comercial ou artesanal,
nacionais ou estranxeiros. Cuantía da axuda:

Para a implantación de páxinas web con
venda en liña, 4.000,00 euros (IVE excluído).

- Para a participación en eventos efémeros ou
feiras dixitais, 1.000,00 euros (IVE excluído).

- Para a implantación de páxina web, 1.000,00
euros (IVE excluído).

· Loxística e-commerce: gastos loxísticos e de
transporte de envíos en liña ao domicilio ou
punto de entrega da persoa consumidora,
realizados por un operador loxístico externo.
Cuantía da axuda:

:: Servizos profesionais de xestión de redes
sociais (community manager), 4.000,00 euros
(IVE excluído).

- Para a actualización de páxina web, 800,00
euros (IVE excluído).
Non será compatible a solicitude de actuacións
de implantación de páxinas web coas de
mellora.

- O investimento máximo será de 1.000,00
euros (IVE excluído).
· Loxística e-commerce sustentable no quilómetro cero: gastos loxísticos e de transporte de
envíos en liña ao domicilio ou punto de entrega
da persoa consumidora, realizados no
quilómetro cero, con transporte sustentable
(eléctrico/bicicleta). Cuantía da axuda:

· Optimización e axilización dos procesos
comerciais: implantación de ferramentas de
xestión e de sistemas integrados para a
planificación de recursos empresariais comerciais e de software adecuados ás necesidades da
empresa, así como as tabletas asociadas con
esta actuación. Cuantía da axuda:

O investimento máximo será de 1.000,00
euros (IVE excluído).

- Para a implantación de ferramentas de
xestión, 3.000,00 € (IVE excluído)

EQUIPAMENTOS

- Para as tabletas o investimento máximo
subvencionable é de 300 € (IVE excluído).

Considéranse actuacións subvencionables a
adquisición, en réxime de propiedade, de
equipamentos propios da actividade comercial
e artesanal, que deberán ser en todo caso de
primeiro uso, en concreto:

· Actuacións de comunicación, publicidade e
ferramentas de marketing 4.0, na internet ou
utilizando novas tecnoloxías. Cuantía da axuda:
12
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·

Maquinaria

Normativa

·
Ferramentas ou equipamento auxiliar, de
fabricación externa cualificada, directamente
relacionada coa actividade comercial ou
artesanal

Vicepresidencia segunda e Consellería de
Economía, Empresa e Innovación
ORDE do 19 de abril de 2021 pola que se
establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para a
implantación e o pulo da estratexia dixital e
modernización do sector comercial e artesanal,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código do procedemento CO300C). 22321

·
Maquinaria, ferramentas ou equipamento
auxiliar, de fabricación externa cualificada,
directamente relacionada coa actividade
comercial ou artesanal, que melloren o deseño
e calidade do produto final.
Para o conxunto destas actuacións o investimento máximo subvencionable será de
10.000,00 euros (IVE excluído) e a porcentaxe
de subvención será o 80 %.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210504/AnuncioG0596-220421-0001_gl.html
EXTRACTO da Orde do 19 de abril de 2021 pola
que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, de subvencións para a
implantación e pulo da estratexia dixital e
modernización do sector comercial e artesanal,
e se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código de procedemento CO300C). 22363

Non se consideran gastos subvencionables:
·
A adquisición de ordenadores, dispositivos
móbiles, televisores, reprodutores de son e
imaxe e terminais ou lectores de TPV.
·
A adquisición de maquinaria propia de
procesos industriais, no caso de artesáns e a
adquisición de maquinaria e instrumentos
propios de servizos profesionais.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210504/AnuncioG0596-220421-0002_gl.html

·
A adquisición de materia prima da actividade artesanal.
 WEBINAR

“COÑECE
O
MÁIS
DESTACADO
DA
NORMA
DE
SEGURIDADE E SAÚDE ISO 45005”
ORGANIZADO POLO ISSGA

·
Os investimentos destinados a locais para
uso da actividade artesanal.
·
Os impostos indirectos cando sexan
susceptibles de recuperación ou compensación
nin os impostos persoais sobre a renda.

O ISSGA - Instituto de Seguridade e Saúde
Laboral de Galicia, organiza o webinar "Coñece
o máis destacado da norma de seguridade e
saúde ISO 45005" dentro do seu plan de
formación.

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente
por medios electrónicos, a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, dentro
do prazo dun mes contado a partir do día
seguinte ao da publicación da orde no Diario
Oficial de Galicia.

En colaboración con Fremap, analizarase os
puntos máis importantes da estrutura da nova
ISO/PAS, coa que se pode adoptar un enfoque
de sistema de xestión normalizado tendo en
conta a situación sanitaria.
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Innovación que lles permitan o fortalecemento
naquelas áreas que sexan relevantes para a
sistematización e internacionalización dos procesos de innovación da empresa, e estean
aliñados coas prioridades establecidas na RIS3
para Galicia (código procedemento IN848D).
O importe total da convocatoria é de
2.800.000,00 euros, 1.050.000,00 euros con
cargo ao ano 2021 e 1.750.000,00 euros con
cargo ao ano 2022.
Poderán ser beneficiarias destas axudas as
microempresas, pequenas e medianas empresas, con domicilio social ou un centro de traballo
en Galicia, onde deberán desenvolver as
actividades para as que se solicita a axuda,
entendendo como:
·
MICROEMPRESA: Ocupa menos de 10
persoas e ten un volumen de negocio anual ou
balance xeral anual que non supero os 2 millóns
de euros.
De este xeito, facilitar a coordinación de
esforzos e recursos para a xestión da pandemia
cunha resposta áxil e eficaz que minimice os
riscos pode diminuír a transmisión do virus e
garantir a seguridade das persoas traballadoras
e partes interesadas.

·
PEQUENA EMPRESA: Ocupa menos de 50
persoas e o seu volumen de negocio anual ou
balance xeral anual non supera os 10 millóns de
euros.
·
MEDIANA EMPRESA: Ocupa menos de 250
persoas e o seu volume de negocio anual non
excede os 50 millóns de euros ou o seu balance
xeral non excede de 43 millóns de euros.


A
AXENCIA
GALEGA
DE
INNOVACIÓN PROMOVE O PROGRAMA
INNOVAPEME PARA FINANCIAR PLANS DE
INNOVACIÓN

Non poderán adquirir a
beneficiarios destas axudas:

condición

de

As que xa resultasen beneficiarias do
Programa InnovaPeme nas resolucións de
concesión do ano 2017 (Resolución do 11 de
novembro de 2017; DOG núm. 232), do ano
2019 (Resolución do 29 de xullo de 2019; DOG
núm. 153) e do ano 2020 (Resolución do 15 de
setembro de 2020; DOG núm. 196).
As que no momento da publicación desta
resolución, inclúan como rúbricas exclusivas da
Clasificación
nacional
de
actividades
económicas -CNAE-2009 da Sección J información e comunicacións- divisións 61:
Telecomunicacións; 62: Programación, cónsultaría e outras actividades relacionadas coa
informática e 63: Servizos de información.

A Axencia Galega de Innovación acaba de
publicar no Diario Oficial de Galicia, nº 84, as
axudas dirixidas ás microempresas, pequenas e
medianas empresas, destinadas ao financiamento das actividades integradas en plans de
14
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- As asociacións, as fundacións e, en xeral, as
entidades sen ánimo de lucro.

validación e defensa de patentes e outros
activos inmateriais, o envío en comisión de
servizo de persoal altamente cualificado e a
adquisición de servizos de asesoramento e
apoio á innovación. A contía máxima da axuda
que pode ser concedida determinarase sobre o
investimento cun límite de intesidade do 50%.

As entidades e sociedades públicas con
personalidade xurídica propia vinculadas ou
dependentes das administracións públicas, así
como aquelas pertencentes á Administración
institucional, calquera que sexa a Administración na que se integren.

2) Innovación en materia de procesos e/ou de
organización: a aplicación dun método de
produción ou subministración nova ou significativamente mellorada (incluídos cambios
significativos en canto a técnicas, equipamentos
ou programas informáticos), dun novo método
organizativo ás prácticas comerciais, a
organización do centro de traballo ou as
relacións exteriores dunha empresa. A contía
máxima da axuda que pode ser concedida
determinarase sobre o investimento cun límite
de intesidade do 50%.

Calquera ente, organismo ou entidade con
personalidade xurídica propia, que se teñan
creado especificamente para satisfacer necesidades de interese xeral que non teñan carácter
industrial ou mercantil, sempre que un ou varios
suxeitos pertencentes ao sector público
financien maioritariamente a súa actividade,
controlen a súa xestión, ou nomeen máis da
metade dos membros do seu órgano de
administración, dirección ou vixilancia.

Non se inclúen os cambios ou melloras de
importancia menor, os aumentos das capacidades de produción ou servizo mediante a
introdución de sistemas de fabricación ou
loxística moi similares aos xa utilizados, os
cambios baseados en métodos organizativos xa
empregados na empresa, os cambios na
estratexia de xestión, as fusións e adquisicións,
o abandono dun proceso, a mera substitución
ou ampliación de capital, os cambios
exclusivamente derivados de variacións do
prezo dos factores, a produción personalizada,
a adaptación aos usos locais, os cambios
periódicos de carácter estacional ou outros
cambios cíclicos e o comercio de produtos
novos ou significativamente mellorados.

As microempresas, pequenas e medianas
empresas en crise.
As microempresas, pequenas e medianas
empresas que están suxeitas a unha orde de
recuperación pendente, tras unha decisión
previa da Comisión Europea que teña declarado
unha axuda ilegal e incompatible co mercado
común.
As microempresas, pequenas e medianas
empresas nas que concorra algunha das
prohibicións recollidas no artigo 10 da Lei
9/2007.
Serán actividades subvencionables aquelas
incluídas nun plan de innovación que deberá
reunir, necesariamente, as seguintes características:

·
Deberá estar aliñado con algunha das
prioridades da RIS3 para Galicia.

·
Serie de actividades que constitúan un
conxunto completo e homoxéneo que permita
implementar ou incrementar as capacidades
innovadoras da empresa solicitante e que
impliquen unha ou varias destas opcións:

·
O orzamento subvencionable será dun
mínimo de 80.000 euros e dun máximo de
200.000 euros nas actividades desenvolvidas na
Comunidade Autónoma Galega, e a súa
duración mínima será dun ano e a máxima
estenderase ata o 30 de setembro de 2022.

1)
Actividades de innovación que permitan
correxir deficiencias de mercado: relacionadas
con externalidades positivas (desbordamento
do coñecemento), deficiencias de coordinación
e, en menor medida, información asimétrica;
estas actividades comprenderán a obtención,

·
Enténdese que as axudas teñen un efecto
incentivador se a solicitude se presenta antes
do inicio da actividade. Entenderase que a
actividade comeza co primeiro compromiso en
firme para o pedido de equipos ou outro
15
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compromiso que faga o investimento
irreversible. Os traballos preparatorios, como a
obtención de permisos e a realización de
estudos previos de viabilidade, non se
consideran o inicio dos traballos.

serie de normas UNE 166000 dedicadas a apoiar
a optimización da «Xestión da I+D+i».
·
Custos de envío en comisión de servizo de
persoal altamente cualificado procedente dun
organismo de investigación e difusión de
coñecementos ou unha gran empresa, que
traballe en actividades de investigación,
desenvolvemento e innovación nunha función
recentemente creada na entidade beneficiaria e
que non substitúa a outro persoal.

En consecuencia, a data de inicio das
actividades integradas no plan de innovación
deberá ser sempre posterior á data de
presentación da solicitude da axuda.
Os gastos considerados subvencionables serán
aqueles que resulten estritamente necesarios
para o desenvolvemento do plan de innovación
para o que foron concedidos. En ningún caso o
custo
de
adquisición
dos
gastos
subvencionables poderá ser superior ao valor
de mercado.

· Custos de servizos de asesoramento en
materia de innovación: consultaría, asistencia e
capacitación nos ámbitos da transferencia de
coñecemento, a adquisición, protección e
explotación de activos inmateriais, e o uso de
normas e regulamentos que os incorporan.

Cando o importe do gasto subvencionable
iguale ou supere a contía de 15.000 euros, o
beneficiario deberá solicitar como mínimo tres
ofertas de diferentes provedores, salvo que non
exista no mercado suficiente número de
entidades que as realicen, presten ou
subministren; e a elección entre as ofertas
presentadas, deberá xustificarse expresamente
nunha memoria cando a elección non recaia na
proposta económica máis vantaxosa.

·
Custos de servizos de apoio en materia de
innovación: bancos de datos, bibliotecas, investígación de mercados, laboratorios, etiquetaxe
de calidade, ensaio e certificación, co fin de
desenvolver produtos, procesos ou servizos
máis eficaces.
Para innovación en materia de procesos e
organización

Os gastos subvencionables deberán respectar o
disposto nos programas operativos do Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional para o
período 2014-2020 e serán exclusivamente
custos directos, entendendo como tales aqueles
que estean directa e inequivocamente relacionados coa actividade subvencionada e cuxo
nexo con esta actividade pode demostrarse.

·

Custos de persoal propio.

·

Custos de persoal de nova contratación.

·
Custos de adquisición de licenzas de
propiedade industrial: as licenzas deberán ser
adquiridas ou obtidas de fontes externas,
sempre e cando a operación se realice en
condicións de plena competencia e sen
elemento ningún de colusión.

Entre os custos directos subvencionables:
·
Custos de material, subministracións e
produtos similares, que se deriven directamente do desenvolvemento do plan e que deberán
estar especificados na Memoria do Plan de
innovación. Os custos de material de oficina e
consumibles informáticos non se financiarán
neste concepto. Este custo non poderá superar
o límite do 20 % do custo total da actividade
subvencionada.

Para actividades de innovación
·
Custos de obtención, validación e defensa
de patentes e outros activos inmateriais;
incluiranse os custos derivados da obtención de
certificacións oficiais vinculadas co plan de
innovación, como, a modo indicativo, a
especificación EA0047 «Requisitos para a
consideración como Pequena ou Mediana
Empresa innovadora», EA0043 »Requisitos da
Xove Empresa Innovadora. XEI» e as incluídas na
16

BOLETÍN APE GALICIA * MAIO 2021

· Subcontratacións: aquelas actuacións contratadas con terceiros debidamente xustificada e
motivada na memoria técnica, que supoñan a
execución dunha parte das actividades incluídas
no Plan de innovación que constitúe o obxecto
da subvención, non podendo superar o límite do
50 % do custo total da actividade
subvencionada.

Normativa
Axencia Galega de Innovación
– RESOLUCIÓN do 22 de abril de 2021 pola que
se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia
competitiva, das axudas para a mellora da
capacidade de innovación das empresas en
Galicia, a través do financiamento das
actividades integradas en plans de innovación
enmarcados en prioridades estratéxicas da
RIS3, cofinanciadas polo Fondo Europeo de
Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do
programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e
se procede á súa convocatoria para o ano 2021
(código de procedemento IN848D). Programa
InnovaPeme.

· Custos de equipamento e material instrumental de nova adquisición e non adquirido con
fondos ou axudas públicas: na medida en que se
utilicen para as actividades do Plan de
innovación.
· A instalación do equipamento sempre e cando
sexa estritamente necesaria para a súa posta en
funcionamento.
· As licenzas e renovacións de licenzas de
software se son de uso específico para as
actividades de I+D+i e non de uso xeral.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210505/AnuncioG0198-230421-0001_gl.html

· Toda aplicación ou software xa existente ou
a súa adaptación; os desenvolvementos
ofimáticos, financeiros ou contables.

– EXTRACTO da Resolución do 22 de abril de
2021 pola que se establecen as bases
reguladoras para a concesión, en réxime de
concorrencia competitiva, das axudas para a
mellora da capacidade de innovación das
empresas en Galicia, a través do financiamento
das actividades integradas en plans de
innovación enmarcados en prioridades
estratéxicas da RIS3, cofinanciadas polo Fondo
Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder)
no marco do programa operativo Feder Galicia
2014-2020, e se procede á súa convocatoria
para o ano 2021 (código de procedemento
IN848D). Programa InnovaPeme.

· Servizos de telecomunicacións ou de
almacenamento ou hospedaxe da información.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/2
0210505/AnuncioG0198-230421-0002_gl.html

· Arrendamento de equipos (hardware), redes
ou sistemas físicos de tecnoloxías da
información ou das comunicacións.



Non se considerarán os seguintes gastos:
· Instalacións de edificios (electricidade,
climatización, redes de telecomunicacións...).
· Equipamento para espazos ou usos alleos ás
actividades de I+D+i: zonas de administración
ou xestión, salas de reunións, despachos,
mobiliario de oficina...

AXUDAS PARA A INTERNACIONALIZACIÓN DAS PEMES GALEGAS – GALICIA
EXPORTA EMPRESAS

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente
por medios electrónicos a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da
Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. O
prazo de presentación de solicitudes será dun
mes contado a partir do día seguinte ao da
publicación desta convocatoria no Diario Oficial
de Galicia.

Publicada no DOG nº 83, do 4 de maio, a
resolución definitiva de concesión das axudas
para a execución de accións de promoción
exterior das empresas galegas (Galicia Exporta
Empresas), cofinanciadas polo Fondo Europeo
de Desarrollo Rexional no marco do programa
operativo Feder Galicia 2014-2020.
17
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Cun orzamento de case 6 millóns de euros, o
Gobierno galego adaptou este programa ás
necesidades provocadas pola para facilitar a
reactivación do tecido empresarial e a mellora
da competitividade no actual contexto
económico.

Nivel Alto
Coristanco, Gondomar, A Laracha, Marín, A
Merca, Mesía, Padrón, A Pastoriza, Ribeira e
Salceda de Caselas.
Nivel Medio

244 pemes gallegas poderán desenvolver os
seus planes de internacionalización en 125
cidades de 58 países a través desta liña de apoio
xestionado polo Instituto Galego de Promoción
Económica.

Allariz, Betanzos, Cambre, Cangas, Carballeda
de Valdeorras, Carballo, Cerdedo-Cotobade,
Chantada, Fornelos de Montes, Lalín, Meira,
Melide, Muíños, Nigrán, Noia, Ordes, O Porriño,
Silleda, Soutomaior, Toén, Tui, Verea, Verín,
Vigo, Vilagarcía de Arousa e Xinzo de Limia.

 PUBLICADO NO DOG OS NOVOS

Nivel Medio - Baixo

CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS
DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO VENRES
7 DE MAIO

Abadín, Abegondo, Agolada, Alfoz, Ames,
Amoeiro, Antas de Ulla, Aranga, Arbo, Ares, A
Arnoia, Arteixo, Arzúa, Avión, Baiona, Baleira,
Baltar, Bande, A Baña, Baños de Molgas, Baralla,
Barbadás, O Barco de Valdeorras, Barreiros,
Barro, Beade, Beariz, Becerreá, Begonte,
Bergondo, Os Blancos, Boborás, Boiro, A Bola, O
Bolo, Boqueixón, Bóveda, Boimorto, Brión,
Bueu, Burela, Cabana de Bergantiños, Cabanas,
Caldas de Reis, Calvos de Randín, Camariñas,
Campo Lameiro, A Cañiza, A Capela, Carballeda
de Avia, Carballedo, O Carballiño, Cariño,
Carnota, Carral, Cartelle, Castrelo de Miño,
Castrelo do Val, Castro Caldelas, Castro de Rei,
Castroverde, Catoira, Cedeira, Cee, Celanova,
Cenlle, Cerceda, Cerdido, Cervantes, Cervo,
Chandrexa de Queixa, Coirós, Coles, Corcubión,
O Corgo, Cortegada, A Coruña, Cospeito,
Covelo, Crecente, Culleredo, Cuntis, Curtis,
Dodro, Dozón, Dumbría, Entrimo, Esgos, A
Estrada, Fene, Ferrol, Fisterra, Folgoso do
Courel, A Fonsagrada, Forcarei, Foz, Frades,
Friol, Gomesende, O Grove, A Guarda, A Gudiña,
Guitiriz, Guntín, A Illa de Arousa, O Incio, O Irixo,
Irixoa, A Lama, Láncara, Larouco, Laxe, Leiro,
Lobeira, Lobios, Lourenzá, Lousame, Lugo,
Maceda, Malpica de Bergantiños, Manzaneda,
Mañón, Maside, Mazaricos, Meaño, Meis,
Melón, A Mezquita, Miño, Moaña, Moeche,
Mondariz-Balneario, Mondariz, Mondoñedo,
Monfero, Monforte de Lemos, Montederramo,
Monterrei, Monterroso, Moraña, Mos, Mugardos, Muras, Muros, Muxía, Narón, Navia de
Suarna, Neda, Negreira, Negueira de Muñiz, As
Neves, As Nogais. Nogueira de Ramuín, Oia,
Oímbra, Oleiros, Oroso, Ortigueira, Ourense,

Publicada no DOG número 84-bis, do 5 de maio
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 7 de maio 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
Cambados, Cualedro, Laza e Vilanova de Arousa.
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Ourol, Outeiro de Rei, Outes, Oza-Cesuras,
Paderne de Allariz, Paderne, Padrenda, Palas de
Rei, Pantón, Parada de Sil, Paradela, O Páramo,
Pazos de Borbén, Pedrafita do Cebreiro, O
Pereiro de Aguiar, A Peroxa, Petín, O Pino, Piñor,
A Pobra de Trives, A Pobra do Brollón, Pol,
Ponteareas, Ponte Caldelas, Pontecesures,
Ponteceso, Pontedeume, Pontedeva, A Pontenova, As Pontes de García Rodríguez,
Pontevedra, Porqueira, Portas, Porto do Son,
Portomarín, Punxín, Quintela de Leirado,
Quiroga, Rábade, Rairiz de Veiga, Ramirás,
Redondela, Rianxo, Ribadavia, Ribadeo,
Ribadumia, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riós,
Riotorto, Rodeiro, Rois, O Rosal, A Rúa, Rubiá,
Sada, Salvaterra de Miño, Samos, San Amaro,
San Cibrao das Viñas, San Cristovo de Cea, San
Sadurniño, Sanxenxo, San Xoán de Río, Sandiás,
Santa Comba, Santiago de Compostela, Santiso,
Sarreaus, Sarria, O Saviñao, Sober, Sobrado, As
Somozas, Taboada, Taboadela, A Teixeira, Teo,
Tomiño, Toques, Tordoia, Touro, Trabada,
Trasmiras, Trazo, Triacastela, Val do Dubra, O
Valadouro, Valdoviño, Valga, Vedra, A Veiga,
Viana do Bolo, O Vicedo, Vilaboa, Vila de Cruces,
Vilalba, Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras,
Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós,
Vilariño de Conso, Vilarmaior, Vilasantar,
Vimianzo, Viveiro, Xermade, Xove, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo e Zas.

Consellería de Sanidade
ORDE do 5 de maio de 2021 pola que se
modifica o anexo II da 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/excepc
ional/2021/20210505/2637/AnuncioC3K1050521-8_gl.html

 FEIJOO ANUNCIA AS NOVAS MEDIDAS

TRAS O FIN DO ESTADO DE ALARMA A
PARTIR DO DOMINGO 9 DE MAIO
O presidente da Xunta de Galicia adiantou as
novas medidas aprobadas polo Comité Clínico e
que se aplicaron na comunidade galega a partir
do domingo 9 de maio, tras o fin do estado de
alarma.

Normativa
Presidencia da Xunta de Galicia
DECRETO 76/2021, do 5 de maio, 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.

Por niveis de restricións, a situación na
comunidade galega, queda da seguinte
maneira:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210505/2637/AnuncioC3B0050521-1_gl.html
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MÁXIMO

Normativa

🚗 Non se poderá entrar e saír agás por causa
xustificada

Presidencia da Xunta de Galicia
DECRETO 77/2021, do 7 de maio, polo que se
declara a perda de efectos a partir das 00.00 do
9 de maio de 2021 das medidas adoptadas pola
Presidencia da Xunta de Galicia 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 no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia.

🕘 Toque de queda entre 23 e 6 h
🍴 Hostalería pechada
🚫 Prohibidas reunións de non conviventes, á
espera de ratificación xudicial
ALTO
🚗 Libre mobilidade
🕘 Sen toque de queda

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210507/2640/AnuncioC3B0070521-1_gl.html

🍴 Hostalería só terrazas ao 50%

Consellería de Sanidade

👥 Reunións de 4 persoas en lugares pechados
e 6 en exteriores, á espera de ratificación
xudicial

ORDE do 7 de maio 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 tendo en
conta a finalización da prórroga do estado de
alarma establecida polo Real decreto 956/2020,
do 3 de novembro.

MEDIO
🚗 Libre mobilidade
🕘 Sen toque de queda.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210507/2640/AnuncioC3K1070521-6_gl.html

🍴 Hostalería ao 30% en interior e 50% en
exterior
👥 Reunións de 4 en lugares pechados e 6 en
exteriores

 #AUTÓNOMOS DIXITAIS, O PROXECTO

DA XUNTA DE GALICIA PARA MELLORAR
A DIXITALIZACIÓN DAS PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

MEDIO-BAIXO
🚗 Libre mobilidade
🕘 Sen toque de queda
🍴 Hostalería ao 50% en interior e 75% en
exterior
👥 Reunións de 4 en lugares pechados e 6 en
exteriores
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A Xunta de Galicia presenta o proxecto
#AutónomosDixitais dirixido ás persoas
traballadoras autónomas que desexen mellorar
o seu grao de dixitalización, para poder
adaptarse aos cambios na forma de
comercializar os bens e servizos provocados
pola pandemia.

Os alumnos que superen con éxito a formación
terán dereito a un diploma de aproveitamento
avalado pola Xunta de Galicia.
Con este proxecto, a Xunta de Galicia pretende
reforzar o tecido produtivo galego xa que é
consciente da importancia de impulsar o
progreso e mellora profesional das persoas
traballadoras autónomas, algo máis de 209.000
na nosa comunidade, para a recuperación
económica.

Baixo o lema “Re-posiciona o teu negocio”, o
obxectivo desta iniciativa, que consiste en
accións formativas online de carácter gratuito, é
a de facer chegar ao sector a importancia de ter
desenvolvidas as súas competencias dixitais,
mellorando as súas habilidades en xestión
loxística, marketing, venda “online”, a relación
cós seus clientes ou creación de tendas virtuais.

Ampliado o prazo para adhesión dos comercios
ao programa Bonos Activa Comercio da Xunta
de Galicia ata o 31 de maio de 2021

Dependendo do grado de coñecemento do
alumnado, as acción formativas divídense en
dous cursos de 50 horas cada uno e que se
levarán a cabo entre maio e agosto de 2021:

 AMPLIADO O PRAZO PARA A ADHESIÓN

DOS COMERCIOS AO PROGRAMA
BONOS ACTIVA COMERCIO DA XUNTA
DE GALICIA

·
Curso de Fundamentos para a creación dun
proxecto de comercio electrónico. Dirixido a
persoas sen coñecementos previos.
·
Curso de Especialista en E-commerce.
Dirixido a persoas con experiencias profesionais
ou formación previas.
Estes cursos impártense en modalidade online,
o que permite gozar da flexibilidade necesaria
para conciliar horario laboral e horas de estudo.
O único requisito de inscrición será o de estar
dado de alta como traballador autónomo en
Galicia ao comezo da acción formativa. No curso
de emprendedores tamén poderán participar
aquelas persoas traballadoras autónomas que
estean actualmente en situación de baixa como
consecuencia do COVID-19.

O Diario Oficial de Galicia publicou unha Orde
da Vicepresidencia Segunda e Consellería de
Economía, Empresa e Innovación para a
ampliación do prazo para a adhesión dos
comercios ao programa Bono Activa Comercio
ata o 31 de maio.

No Aula Dixital atoparase material didáctico
para descargar, videotutoriales explicativos,
foros de debate para interactuar con outros
alumnos, titor persoal, documentación
complementaria, e actividades de reforzo.

A finalidade desta ampliación é a dar a
posibilidade a que todos os establecementos
comerciais retallistas que cumpran os requisitos
establecidos, poidan adherirse ao programa.

Os interesados poderán reservar a súa praza a
través do formulario de inscripción que
atoparán na páxina web do proxecto:
www.autonomosdixitais.com,
www.oficinadoautonomo. gal e www.fpgft.gal
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 NOVOS MOVEMENTOS DE CONCELLOS

Beariz, Becerreá, Begonte, Bergondo, Os
Blancos, Boborás, Boiro, A Bola, O Bolo,
Boqueixón, Bóveda, Boimorto, Brión, Burela,
Cabana de Bergantiños, Cabanas, Caldas de
Reis, Calvos de Randín, Camariñas, Cambre,
Campo Lameiro, A Cañiza, A Capela, Carballeda
de Avia, Carballedo, O Carballiño, Carballo,
Cariño, Carnota, Cartelle, Castrelo de Miño,
Castrelo do Val, Castro Caldelas, Castro de Rei,
Castroverde, Catoira, Cedeira, Cee, Celanova,
Cenlle, Cerceda, Cerdido, Cervantes, Cervo,
Chandrexa de Queixa, Coirós, Coles, Corcubión,
O Corgo, Coristanco, Cortegada, A Coruña,
Cospeito, Covelo, Crecente, Culleredo, Curtis,
Dodro, Dozón, Dumbría, Entrimo, Esgos, A
Estrada, Fene, Ferrol, Folgoso do Courel, A
Fonsagrada, Forcarei, Foz, Frades, Friol,
Gomesende, O Grove, A Guarda, A Gudiña,
Guitiriz, Guntín, A Illa de Arousa, O Incio, O Irixo,
Irixoa, A Lama, Láncara, Larouco, Laxe, Leiro,
Lobeira, Lourenzá, Lousame, Lugo, Maceda,
Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Mañón,
Maside, Mazaricos, Meaño, Meira, Meis,
Melón, A Merca, Mesía, A Mezquita, Miño,
Moeche,
Mondariz-Balneario,
Mondariz,
Mondoñedo, Monfero, Monforte de Lemos,
Montederramo, Monterrei, Monterroso, Mos,
Mugardos, Muíños, Muras, Muros, Muxía,
Narón, Navia de Suarna, Neda, Negreira,
Negueira de Muñiz, As Neves, Nigrán, As Nogais.
Nogueira de Ramuín, Oia, Oímbra, Oroso,
Ortigueira, Ourense, Ourol, Outeiro de Rei,
Outes, Oza-Cesuras, Paderne de Allariz,
Paderne, Padrenda, Palas de Rei, Pantón,
Parada de Sil, Paradela, O Páramo, Pazos de
Borbén, Pedrafita do Cebreiro, O Pereiro de
Aguiar, A Peroxa, Petín, O Pino, Piñor, A Pobra
de Trives, A Pobra do Brollón, A Pobra do
Caramiñal, Poio, Pol, Ponteareas, Pontecesures,
Ponteceso, Pontedeume, Pontedeva, A
Pontenova, As Pontes de García Rodríguez,
Pontevedra, Porqueira, O Porriño, Portas, Porto
do Son, Portomarín, Punxín, Quintela de
Leirado, Quiroga, Rábade, Rairiz de Veiga,
Ramirás, Redondela, Rianxo, Ribadavia,
Ribadeo, Ribadumia, Ribas de Sil, Ribeira de
Piquín, Riós, Riotorto, Rodeiro, Rois, O Rosal, A
Rúa, Rubiá, Sada, Salvaterra de Miño, Samos,
San Amaro, San Cibrao das Viñas, San Cristovo
de Cea, San Sadurniño, Sanxenxo, San Xoán de

NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR
DO VENRES 14 DE MAIO

Publicada no DOG número 89-bis, do 12 de maio
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 14 de maio 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
Cambados, Laza e Padrón.
Nivel Alto
Cangas, A Laracha, Lobios, Oleiros, Ribeira e
Vilanova de Arousa.
Nivel Medio
Ames, Barbadás, Betanzos, Bueu, Carballeda de
Valdeorras, Carral, Cerdedo-Cotobade, Chantada, Cualedro, Cuntis, Fisterra, Fornelos de
Montes, Gondomar, Lalín, Marín, Melide,
Moaña, Moraña, Noia, Ordes, A Pastoriza,
Ponte Caldelas, Salceda de Caselas, Santiso,
Silleda, Soutomaior, Toén, Tomiño e Valga.
Nivel Medio - Baixo
Abadín, Abegondo, Agolada, Alfoz, Allariz,
Amoeiro, Antas de Ulla, Aranga, Arbo, Ares, A
Arnoia, Arteixo, Arzúa, Avión, Baiona, Baleira,
Baltar, Bande, A Baña, Baños de Molgas, Baralla,
O Barco de Valdeorras, Barreiros, Barro, Beade,
22
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Río, Sandiás, Santa Comba, Santiago de
Compostela, Sarreaus, Sarria, O Saviñao, Sober,
Sobrado, As Somozas, Taboada, Taboadela, A
Teixeira, Teo, Toques, Tordoia, Touro, Trabada,
Trasmiras, Trazo, Triacastela, Tui, Val do Dubra,
O Valadouro, Valdoviño, Vedra, A Veiga, Verea,
Verín, Viana do Bolo, O Vicedo, Vigo, Vilaboa,
Vila de Cruces, Vilagarcía de Arousa, Vilalba,
Vilamarín, Vilamartín de Valdeorras, Vilar de
Barrio, Vilar de Santos, Vilardevós, Vilariño de
Conso, Vilarmaior, Vilasantar, Vimianzo,
Viveiro, Xermade, Xinzo de Limia, Xove,
Xunqueira de Ambía, Xunqueira de Espadanedo
e Zas.

O ministro de Inclusión, Seguridade Social e
Migracións, José Luis Escrivá, anunciou que en
breve aprobará un paquete de reformas no que
estaría o novo sistema de cotización por
ingresos reais para as persoas traballadoras
autónomas, que se implantará de forma gradual
a partir do 1 de xaneiro de 2022 e non tería
efectos económicos ata 2023.
Según a derradeira proposta enviada polo
Goberno aos axentes sociais, a adaptación total
da reforma levaría nove anos con revisións
periódicas cada tres anos, na que se establecería unha cotización intermedia por tramos,
aumentando progresivamente para quenes
gañen máis, para finalmente quedaría unha
cota entre os 90 euro e os 1.220 euros ao mes.

Normativa

Deste xeito, as persoas traballadoras autónomas poderán acollerse a calquera dos seguintes
13 tramos de cotización según os ingresos dos
que conten no primeiro ano de cotización, 2023:

Consellería de Sanidade
ORDE do 12 de maio de 2021 pola que se
modifica o anexo II da Orde do 7 de maio 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 tendo en conta a finalización da prórroga
do estado de alarma establecida polo Real
decreto 956/2020, do 3 de novembro.

·

Ata 3.000 euros, cota de 200 euros ao mes

· Entre 3.000 e 6.000 euros, cota de 215 euros
ao mes
· Entre 6.000 e 9.000 euros, cota de 230 euros
ao mes

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210512/2643/AnuncioC3K1120521-2_gl.html

· Entre os 9.000 e 12.600 euros, cota de 245
euros ao mes
· Entre 12.600 e 17.000, cota de 260 euros ao
mes

 O GOBERNO CENTRAL TRABALLA NO

· Entre 17.000 e 22.000 euros, cota de 275
euros ao mes

NOVO SISTEMA DE COTIZACIÓN POR
INGRESOS REAIS PARA AS PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS

· Entre 22.000 e 27.000 euros, cota de 290
euros ao mes
· Entre 27.000 e 32.000 euros, cota de 305
euros ao mes
· Entre 32.000 e 37.000 euros, cota de 320
euros ao mes
· Entre 37.000 e 42.000 euros, cota de 340
euros ao mes
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·
Entre 42.000 e 47.000 euros, cota de 360
euros ao mes

Poderase modificar a elección seis veces ao
longo do ano, e unha vez feita a regulación
anual, os autónomos e as autónomas terán que
ingresar a diferencia se cotizaron de menos e
terán a opción de solicitar a devolución se
cotizase de máis.

·
Entre 47.000 e 48.841 euros, cota de 380
euros ao mes
·
Máis de 48.841 euros, cota de 400 euros
ao mes

A Xunta ensaiará a reapertura do ocio nocturno
para cando se dean as circunstancias, cun 50%
de ocupación dos locais, controis de acceso e
rexistro de clientes

A partir do 2031, unha vez rematado o período
de despregamento da reforma, as cotas cos
axustes vinculados á inflación, quedarían da
seguinte forma:
•

 A XUNTA ENSAIARÁ A REAPERTURA DO

Ata 3.000 euros, cota de 90 euros ao mes

OCIO NOCTURNO PARA CANDO SE
DEAN AS CIRCUNSTANCIAS

• Entre 3.000 e 6.000 euros, cota de 120 euros
ao mes
• Entre 6.000 e 9.000 euros, cota de 185 euros
ao mes
• Entre os 9.000 e 12.600 euros, cota de 235
euros ao mes
• Entre 12.600 e 17.000, cota de 275 euros ao
mes
• Entre 17.000 e 22.000 euros, cota de 305
euros ao mes

A Xunta realizará unha proba piloto como
ensaio previo á reapertura do ocio nocturno
cando se dean as circunstancias. Farase o 12 de
xuño en dúas discotecas e catro pubs de
concellos con niveis de restricións mediobaixos; é dicir, en nivel D.

• Entre 22.000 e 27.000 euros, cota de 425
euros ao mes
• Entre 27.000 e 32.000 euros, cota de 545
euros ao mes

O vicepresidente primeiro, Alfonso Rueda, e o
conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña,
xunto co director xeral de Emerxencias e
Interior, Santiago Villanueva, acordaron hoxe
con representantes do sector o protocolo de
pilotaxe de reactivación do lecer nocturno.
Ademais das indicacións para a proba piloto, o
documento inclúe medidas sanitarias e unha
recomendación de boas prácticas que se deberá
ter en conta para unha desescalada do sector
que será gradual, dinámica e reversible en
función da evolución dos contaxios.

• Entre 32.000 e 37.000 euros, cota de 670
euros ao mes
• Entre 37.000 e 42.000 euros, cota de 800
euros ao mes
• Entre 42.000 e 47.000 euros, cota de 935
euros ao mes
• Entre 47.000 e 48.841 euros, cota de 1.075
euros ao mes
•
Máis de 48.841 euros, cota de 1.220 euros
ao mes
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 A XUNTA REFORZA O PROGRAMA

Serán seis os locais nos que o 12 de xuño se
fagan as probas. Segundo se acordou cos
representantes do sector, o plan piloto
activarase en dúas discotecas (unha con
superficie superior a 1.500 m2 e outra inferior)
e en catro pubs (un en cada provincia). Para
entrar nas discotecas será necesario facelo con
invitación previa e cunha PCR negativa. En todos
eles o uso da máscara será obrigatoria.

EMEGA DE EMPRENDEMENTO FEMININO CUN ORZAMENTO DE 3 MILLÓNS DE
EUROS

A ocupación dos locais non poderá superar o
50% da súa capacidade no interior e o 75% en
terrazas e espazos ao aire libre. Deberá
garantirse a separación mínima de 1,5 metros
entre mesas, así como as distancias interpersoais. Os establecementos que participen na
proba deberán pechar as portas ás 01 horas.

A Xunta traballa para convocar o antes posible a
nova edición do programa Emega de emprendemento feminino que na presente edición
prevé contar cun orzamento histórico de 3
millóns de euros (o 40% máis que o ano pasado)
co propósito de dar acubillo a máis iniciativas
promovidas por mulleres e a xeración de máis
postos de traballo feminino.

Os responsables dos locais deberán declarar e
exhibir a ocupación máxima, así como levar un
control e un rexistro dos clientes que terán que
gardar durante tres meses para poder ser
localizados en caso de gromos. Tamén deberán
garantir a correcta ventilación empregando
aparellos medidores de CO2.

Emega é un dos programas que a Consellería de
Emprego e Igualdade quere potenciar neste ano
para paliar os efectos da pandemia e preparar a
Galicia cara á reactivación económica, impulsando a actividade empresarial feminina, con
accións favorecedoras da conciliación, esenciais
para o éxito laboral das mulleres.

A pilotaxe permitirá obter datos en varios
establecementos e o seu estudo facilitará
mellorar as medidas para a reactivación do ocio
nocturno cando se dean as circunstancias, xa
que a finalidade última do plan é protexer a
traballadores e clientes reducindo as posibilidades de contaxios.

Está estruturado en catro liñas de actuación: A
liña Emprende, destinada a posta en marcha de
novas empresas; Innova, para a promoción de
melloras en empresas lideradas por mulleres;
Activa, que busca a reactivación e consolidación
de proxectos empresariais; e ITEF, que se centra
na axuda para a posta en marcha de iniciativas
empresariais de base tecnolóxica.

O acordo afecta a discotecas, pubs, cafésespectáculo, salas de festas e salas de
concertos, e encádrase dentro dos habituais
encontros entre a Administración galega e o
sector para reducir o impacto da crise sanitaria
nos seus negocios. Nese contexto, a Xunta vén
de habilitar unha partida de 4 millóns de euros
que destinará integramente ao ocio nocturno
en compensación polos meses nos que tivo que
permanecer pechado polas restricións.

A Xunta ofrece ademais dúas modalidades de
axudas complementarias: Concilia, de apoio á
conciliación da vida laboral, persoal e familiar; e
Dual para impulsar a participación das promotoras no programa de acompañamento e titorización, co obxecto de facilitar a implantación e
consolidación dos proxectos empresariais
apoiados ao abeiro desta convocatoria, que
desde o ano 2019 abrangue a todas as
beneficiarias das axudas Emega.

A Xunta reforza este ano o programa Emega de
emprendemento feminino cun orzamento
histórico de 3 millóns de euros para apoiar máis
iniciativas empresariais femininas
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 PUBLICADAS NO DOG AS MODIFICA-

Hostalaría e restauración

CIÓNS DAS MEDIDAS RESTRITIVAS
ADOPTADAS PARA FACER FRONTE A
CRISE SANITARIA EN VIGO DENDE O
SÁBADO 22 DE MAIO

A prestación de servizos de hostalaría e
restauración en bares, cafetarías e restaurantes
axustarase ás seguintes regras, en función dos
datos epidemiolóxicos existentes nos concellos:

Publicados no DOG número 94-bis, do 21 de
maio 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 tiveron efecto a partir
deste sábado 22 de maio de 2021 ás 00 horas.

· Nos concellos no nivel máximo de restrición,
os establecementos permanecerán pechados
ao público e poderán prestar exclusivamente
servizos de recollida no local e consumo a
domicilio ata as 22.30 horas, ou ben servizo de
entrega a domicilio, que poderá realizarse ata as
24.00 horas.

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

· Nos concellos no nivel alto de restrición, os
establecementos poderán prestar unicamente
servizos de recollida no local e consumo a
domicilio, de entrega a domicilio ata as 01:00
horas e, así mesmo, de terraza co 50 % da
capacidade máxima permitida.

Nivel Máximo
Lobios.
Nivel Alto

· Nos concellos no nivel medio de restricións,
os establecementos poderán prestar servizos de
recollida no local e consumo a domicilio, de
entrega a domicilio, de terraza 50 % da
capacidade máxima permitida e tamén servizo
no interior cunha ocupación do 30 %. Non se
poderá prestar servizo na barra.

Cambados, Moraña, Mos, Oleiros, A Pobra do
Caramiñal, Ponte Caldelas, Ribeira e Vilanova de
Arousa.
Nivel Medio
Ames, Barbadás, O Barco de Valdeorras, Boiro,
Bueu, Cangas, Carral, Cee, Cerdedo-Cotobade,
Cervo, Chantada, Cuntis, Fisterra, Moaña,
Ordes, Padrón, Rianxo, Salceda de Caselas,
Santiso, Valga e Viveiro

· Nos no nivel medio – baixo de restricións, os
establecementos poderán prestar servizos de
recollida no local e consumo a domicilio, de
entrega a domicilio 75 % da capacidade máxima
permitida e tamén servizo no interior cunha
ocupación do 50 %. Non se poderá prestar
servizo na barra.

Nivel Medio - Baixo
O resto de concellos.

Agás no nivel máximo, o horario de peche ao
público será ás 23.00 horas pero os establecementos que cumpran cos requisitos poderán
ampliar o seu horario ata as 1.00 horas
exclusivamente para o servizo de ceas, sen que
poidan admitirse novos clientes a partir das
00.00 horas. Estes requisitos son:
A xestión da ocupación das mesas para o
servizo de ceas deberá levarse a cabo mediante
a reserva ou citación previa.
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Co obxectivo de facilitar o seguimento de
contactos ante casos positivos de COVID-19,
levarase un rexistro dos clientes do servizo de
ceas que inclúa nome, apelidos e número de
teléfono; a persoa responsable do establecemento terá a obriga de custodialo durante polo
menos un mes despois do evento, coa
información do contacto dispoñible para as
autoridades sanitarias e cumprindo coas
normas de protección de datos de carácter
persoal.

nos espazos comúns de tránsito respectarase a
ratio dunha persoa por cada tres metros
cadrados de superficie útil, descontando a
superficie ocupada polas estruturas instaladas.
· Deberase sinalizar o espazo en que se
desenvolvan as atraccións de tal maneira que se
facilite o establecemento de puntos diferenciados para a entrada e saída, que deberán estar
identificados con claridade.
· A autoridade sanitaria local verificará o
respecto da capacidade nos espazos comúns e
adoptará as medidas necesarias para evitar
aglomeracións.

Garantirase a correcta ventilación do local
que se obxectivará a través da utilización de
dispositivos medidores de CO2, que deberán
dispor dunha pantalla que mostre os niveis de
CO2 en tempo real nunha zona visible para os
usuarios. Estes dispositivos deberán levar a
marcación CE.

· Deberán establecerse as medidas necesarias
para manter a distancia de seguridade
interpersoal nas atraccións e postos instalados.
· Tanto os asistentes como o persoal das
atraccións deberán portar máscara de maneira
obrigatoria e lembraráselles aos asistentes, por
medio de carteis visibles e mensaxes de
megafonía, a dita obrigatoriedade, así como as
normas de hixiene. Disporanse dispensadores
de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con
actividade viricida debidamente autorizados e
rexistrados en cada unha das atraccións.

A localización do medidor deberá axustarse ás
indicacións técnicas aplicables e ter en conta o
tamaño e a forma do espazo, as súas entradas
de aire e o fluxo da ventilación. Non se situarán
preto das xanelas, portas ou outros puntos de
ventilación.
No caso de sistemas mecánicos de ventilación,
débese asegurar en todo caso o nivel de CO2
interior e persoal cualificado documentará o
mantemento adecuado e as actuacións realizadas.

· No caso das atraccións en que, polas súas
características e configuración, quede garantido
en todo momento o mantemento da distancia
de seguridade interpersoal entre as persoas
usuarias, poderán ocuparse todas as prazas
dispoñibles.

Tanto nos casos de ventilación natural coma nos
de mecánica ou mixta non se deberán superar
no interior as 800 p.p.m. de concentración de
CO2, será responsabilidade do local adoptar as
medidas precisas de renovación do aire para
que non se supere a cifra indicada.

En caso contrario, naquelas atraccións que
dispoñan de asentos, poderá ocuparse ata un
máximo que permita manter a distancia de
seguridade interpersoal entre os ocupantes
reducindo ao 50% o número de asentos de cada
fila que se poidan ocupar, en caso de que esta
distancia non se poida asegurar. 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.

Atraccións de ferias
Nos concellos en nivel máximo e alto de
restricións, mantense o peche das atraccións de
feira.
Os demáis concellos poderán iniciar a súa
actividade cumprindo coas seguintes medidas:
· Nos espazos en que se instalen atraccións de
feira respectarase a distancia de seguridade
interpersoal e as medidas hixiénicas exixibles a
cada instalación ou actividade. Para tal efecto,
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 O GOBERNO CENTRAL ACTIVA O

· Cada atracción deberá aplicar as medidas de
limpeza e desinfección adecuadas ao tipo de
actividade, á frecuencia e ás condicións de uso
polas persoas usuarias, prestando especial
atención ás superficies de contacto directo. En
todo caso, cada atracción someterase a unha
limpeza ao remate de cada xornada de uso.

SEXTO TRAMO DOS PRÉSTAMOS ICO

· Non se permitirán as piscinas de bólas, por
mor da dificultade da súa limpeza, podendo
dedicarse o espazo correspondente a outra
actividade lúdica para o público infantil.
Respecto das atraccións inchables, estarán
permitidas ata un 30 % da súa capacidade.
O Consello de Ministros aprobou onte o sexto
tramo da Liña de Avais para a Inversión e a
Liquidez do Instituto de Crédito Oficial (ICO), por
importe de 15.000 millones de euros, co obxectivo
de impulsar a actividade das persoas traballadoras
autónomas e empresas na fase de recuperación,
despois da crise provocada pola pandemia.

Normativa
Consellería de Sanidade
ORDE do 21 de maio de 2021 pola que se
prorroga a eficacia e se modifica a Orde do 7 de
maio 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 tendo en conta a
finalización da prórroga do estado de alarma
establecida polo Real decreto 956/2020, do 3 de
novembro, e se modifica a Orde do 25 de
febreiro de 2021 pola que se establecen as
actuacións necesarias para a posta en marcha
do Plan de hostalaría segura da Comunidade
Autónoma de Galicia.

Tal e como anunciou a ministra de Facenda e
portavoz do Goberno, María Jesús Montero,
destes 15.000 millóns de euro activados no novo
tramo, as pemes e os autónomos e as autónomas
beneficiaranse de 10.000 millóns de euros
mentras que os 5.000 millóns de euros están
destinados ao resto de empresas.
Se mantén con respecto a outras convocatorias, as
características, coberturas e modo de tramitación
destes avais, aínd que se melloran os prazos de
amortización das operacións avaladas, ata un
periodo de 10 anos. O prazo de solicitude é ata o
1 de diciembre de este ano.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210521/2651/AnuncioC3K1210521-18_gl.html

Xa se levan avalados máis de un millón de
préstamos dende marzo de 2020 a través desta
ferramenta, o que supón 127.135 millóns de euros
de orzamento ás empresas.
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 O GOBERNO CENTRAL PRORROGA OS

Respecto aos sectores ultraprotexidos, e a
aquelas empresas vinculadas a eles, as
exoneracións de cotas á Seguridade Social serán
maiores se os traballadores reincorpóranse á
actividade: do 95% para as empresas con menos
de 50 traballadores e do 85% para as que teñen
50 ou máis nos meses de xuño, xullo, agosto e
setembro.

ERTES E AS AXUDAS A PERSOAS
TRABALLADORAS AUTÓNOMAS ATA
SETEMBRO DE 2021

Na categoría de ERTES de limitación, para
aqueles casos que aínda teñen restricións á súa
actividade completa -por aforos ou horarios,
entre outros- as exoneracións mantéñense
vixentes no 85% actual e irán decrecendo para
chegar ao 75% en agosto e setembro.
Prestacións extraordinarias
traballadoras autónomas

Os expedientes de regulación temporal de
emprego vixentes prorrogaranse automáticamente ata o 30 de setembro de 2021, así como
os expedientes de regulación temporal de
emprego por impedimento no desenvolvemento da actividade.

para

persoas

Como novidade, inclúense as exoneracións das
cotas á Seguridade Social para as persoas
traballadoras por conta propia que xa estiveron
protexidos de febreiro a maio. Estas
exoneracións buscan apoiar a reactivación da
actividade dos que viron o seu negocio afectado
recentemente e o obxectivo é facer unha
desescalada progresiva ata o mes de setembro
do 90% en xuño, do 75% en xullo, do 50% en e
do 25% en setembro.

As prestacións extraordinarias vixentes para as
persoas traballadoras autónomas que non
poden desenvolver a súa actividade con
normalidade –a prestación compatible coa
actividade, a de suspensión da mesma e a de
tempada- permanecerán tamén ata o 30 de
setembro.

Prestación extraordinaria por suspensión de
actividade

Con todo, desde o 1 de xuño de 2021 e ata o 30
de setembro de 2021, contémplanse algunhas
medidas complementarias para facilitar a
tramitación e cubrir ao maior número de
persoas traballadoras afectadas pola crise
económica xurdida pola pandemia, garantindo
a estabilidade no emprego, e evitando a
destrucción de postos de traballo.

Elévase ao 70% da base mínima de cotización.
Os beneficiarios quedarán exonerados de pagar
as cotas á Seguridade Social, aínda que ese
período contaralles como cotizado e, no seu
caso, será compatible con ingresos do traballo
por conta allea ata 1,25 veces o SMI.
Prestación compatible coa actividade

Exoneracións de cotas da Seguridade Social
para empresas en ERTE

Os requisito para poder acceder a esta
prestación son:

Mantense as exonaracións de cotas da
Seguridade Social que poderán alcanzar o 100%
nas empresas de menos de 50 persoas
empregadas que seguen sen poder reanudar a
súa actividade e o 90% para as de máis deste
número.

· Non poder acceder á prestación ordinaria de
cesamento,
· Caída da facturación do 50% durante o
segundo e terceiro trimeste de 2021 respecto
ao mesmo periodo de 2019.
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· Non obter rendementos netos computables
fiscalemente superiores a 7.980 euros no
mesmo período.

Publicadas no DOG número 99-bis, do 28 de
maio de 2021, as medidas establecidas pola
Xunta de Galicia para facer fronte á pandemia
que terán efecto a partir das 00 horas do sábado
29 de maio ata as 00 h. do sábado 12 de xuño
de 2021.

Prestación extraordinaria para os que non
poidan acceder ás anteriores
Prestación do 50% da base mínima de cotización
e exoneración de abono das cotas se acreditan
unha caída de ingresos do 50% (os ingresos do
segundo e terceiro trimestre de 2021 deben ser
inferiores aos do primeiro trimestre de 2020) e
non obteñen rendementos netos computables,
neses seis meses de 2021, superiores a 6.650
euros.

Así, debido á evolución epidemiolóxica, os
concellos quedan nos seguintes niveis de
restricións, quedando a situación do seguinte
xeito:

Autónomos e autónomas de tempada

Nivel Alto

Mantense a prestación do 70% da base mínima
para as persoas traballadoras autónomas de
tempada, adaptando o período de referencia
que se amplía a sete meses. O beneficiario
deberá ter ingresos inferiores a 6.650 euros no
segundo e terceiro trimestre de 2021.

Moraña, Ordes, Ponte Caldelas, Ribeira e
Viveiro.

Nivel Máximo
Lobios, Mos e A Pobra do Caramiñal.

Nivel Medio
O Barco de Valdeorras, Boiro, Bueu, Cambados,
Cee, Cervo, Moaña, Monforte de Lemos,
Ponteareas, Rianxo, Vilalba e Xove.

Normativa

Nivel Medio - Baixo

REAL DECRETO-LEI 11/2021, de 27 de maio,
sobre medidas urxentes para a defensa do
emprego, a reactivación económica e a
protección dos traballadores autónomos

O resto de concellos

:: Medidas pendientes de autorización xudicial

https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/28/pdf
s/BOE-A-2021-8877.pdf

PECHE PERIMETRAL DOS CONCELLOS
Quedan restrinxidas a entrada e a saída de
persoas dos concellos que esteán no nivel
máximo de restricións, agás desprazamentos
xustificados por algún dos seguintes motivos:

 NOVAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN A

PARTIR DO SÁBADO 29 DE MAIO

· Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.
· Cumprimento de obrigas laborais, profesionais, empresariais, institucionais, sindicais e de
representación de traballadores ou legais.
· Asistencia a centros universitarios, docentes
e educativos, incluídas as escolas de educación
infantil.
· Retorno ao lugar de residencia habitual ou
familiar.
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· Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores, dependentes,
persoas con discapacidade ou persoas
especialmente vulnerables.

constituídos
conviventes.

por

persoas

No resto de concellos, permitese un máximo de
seis en espazos pechados e de dez en espazos
abertos ou ao aire libre, sexan de uso público ou
privado, agás que se trate de conviventes. No
caso de agrupacións en que se inclúan tanto
persoas conviventes como persoas non
conviventes, o número máximo destas será de
seis ou dez persoas en función de se reúnen en
espazos pechados ou abertos. Non obstante,
entre a 1.00 e as 6.00 horas a permanencia de
grupos de persoas en espazos de uso público,
tanto pechados coma abertos ou ao aire libre, e
en espazos de uso privado quedará limitada aos
constituídos exclusivamente por persoas
conviventes.

· Desprazamento a entidades financeiras e de
seguros ou estacións de servizo en territorios
limítrofes.
· Actuacións requiridas ou urxentes ante os
órganos públicos, xudiciais ou notariais.
· Renovacións de permisos e documentación
oficial, así como outros trámites administrativos
inaprazables.
· Realización de exames ou probas oficiais
inaprazables.
·

exclusivamente

Coidado de hortas e animais.

Excepcións:

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

· As persoas que viven soas, que poderán formar parte dunha única unidade de convivencia
ampliada. Cada unidade de convivencia pode
integrar soamente unha única persoa que viva
soa.

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

· A reunión de persoas menores de idade cos
seus proxenitores, no caso de que estes non
convivan no mesmo domicilio.

· Por causa de forza maior ou situación de
necesidade.

· A reunión de persoas con vínculo matrimonial
ou de parella cando estes vivan en domicilios
diferentes.

· Adestramentos ou competicións de ámbito
federado profesional ou non profesional
permitidos nesta orde. Para estes efectos, a
Secretaría Xeral para o Deporte poderá
establecer requisitos, condicións e limitacións
aos desprazamentos correspondentes á
actividade deportiva federada de ámbito
autonómico.

· A reunión para o coidado, a atención, a
asistencia ou o acompañamento a persoas
menores de idade, persoas maiores ou dependentes, con discapacidade ou especialmente
vulnerables.
· No caso de actividades laborais, institucionais,
empresariais, profesionais, sindicais, de representación de traballadores e administrativas,
actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, así como no
caso da práctica do deporte federado, sempre
que se adopten as medidas previstas nos
correspondentes protocolos de funcionamento.

· Calquera outra actividade debidamente
acreditada.
PERMANENCIA DE GRUPOS DE PERSOAS EN
ESPAZOS PÚBLICOS OU PRIVADOS
Nos concellos en máximo nivel, a permanencia
de grupos de persoas en espazos de uso público,
tanto pechados coma abertos ou ao aire libre, e
en espazos de uso privado quedará limitada aos
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· As actividades previstas respecto das cales se
prevexa a posibilidade de grupos de persoas
que non sexan conviventes.

sobre as especies cinexéticas do xabaril e do
lobo, nos seguintes supostos:
· Accións de caza sobre o xabaril de acordo coa
planificación aprobada para a tempada de caza
2020/21 nos plans anuais de aproveitamento
cinexético dos Tecor, e accións autorizadas
especificamente en terreos de réxime
cinexético común.

· Por causa de forza maior ou situación de
necesidade.
MOBILIDADE NOCTURNA
Non haberá limitacións de mobilidade nocturna
nos concellos galegos, agás nos que estean no
nivel máximo de restricións, onde únicamente
poderase circular polas vías ou espazos públicos
entre as 23.00 e as 6.00 horas para realizaren as
seguintes actividades:

· Accións de caza con ocasión de danos á
agricultura ou á gandaría ocasionados polo
xabaril e/ou o lobo, logo da súa comprobación
por parte das xefaturas territoriais da Consellería competente en materia de ambiente.

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

· Accións de caza como consecuencia de
accidentes graves de tráfico reiterados nun
mesmo punto quilométrico.

· Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.
· Asistencia a centros de atención veterinaria
por motivos de urxencia.

:: Limitacións de capacidade e medidas de
prevención específicas por sectores ::

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

CONTROL DE CAPACIDADE
Os establecementos, instalacións e locais
deberán expor ao público a capacidade máxima,
e asegurar que a dita capacidade e a distancia
de seguridade interpersoal se respecta no seu
interior.

· Retorno ao lugar de residencia habitual, tras
realizar algunhas das actividades previstas
neste punto.
· Asistencia e coidado a maiores, menores,
dependentes, persoas con discapacidade ou
persoas especialmente vulnerables.

No caso do sector da hostalaría e restauración,
aplicarase tamén as actuacións necesarias para
a posta en marcha do Plan de hostalaría segura
da Comunidade Autónoma de Galicia,
nomeadamente, no relativo á distribución de
espazos, ocupacións, mobiliario e outros
elementos de seguridade.

· Por causa de forza maior ou situación de
necesidade.
· Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.
· Abastecemento en gasolineiras ou estacións
de servizo, cando resulte necesario para a
realización das actividades previstas nos
parágrafos anteriores.

CENTROS E PARQUES COMERCIAIS E GRANDES
SUPERFICIES
Deberán dispoñer de sistemas ou dispositivos
que permitan coñecer en todo momento o
número de persoas usuarias existente no seu
interior, así como o control da capacidade
máxima permitida nas citadas instalacións.

ACTIVIDADE CINEXÉTICA DO XABARIL E DO
LOBO
Quedan exceptuadas das limitacións a entrada
e saída de persoas e de permanencia de grupos
de persoas en espazos públicos nas accións de
caza colectiva que se realicen exclusivamente
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O cumprimento da citada obriga será
responsabilidade das persoas, físicas ou
xurídicas, titulares das citadas instalacións ou
das que teñan atribuída a súa xestión.

en calquera caso, o uso de máscara durante
toda a actuación e nas actividades de ensaio.
Na celebración dos actos de culto deberanse
observar as seguintes medidas de hixiene e
prevención:

VELORIOS E ENTERROS
Os velorios poderán realizarse en todo tipo de
instalacións, públicas ou privadas, debidamente
habilitadas e coas medidas necesarias para
procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal, cun límite máximo, en cada momento, de 10 persoas por túmulo, sexan ou non
conviventes, e 25 persoas no exterior, sexan ou
non conviventes.

·
Procurarase manter a distancia de seguirdade interpersoal entre os participantes entre si
e co público asistente e o uso de máscara será
obrigatorio.
·
Diariamente deberanse realizar tarefas de
desinfección dos espazos utilizados ou que se
vaian utilizar e de xeito regular reiterarase a
desinfección dos obxectos que se tocan con
maior frecuencia.

A participación na comitiva para o enterramento ou despedida para cremación da persoa
falecida restrínxese a un máximo de vinte e
cinco persoas, sexan ou non conviventes,
ademais de, se é o caso, o ministro de culto ou
persoa asimilada da confesión respectiva para a
práctica dos ritos funerarios de despedida do
defunto.

· Organizaranse as entradas e saídas para evitar aglomeracións de persoas nos accesos e
inmediacións dos lugares de culto.
· Poranse á disposición do público dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade viricida debidamente
autorizados e rexistrados en lugares accesibles
e visibles e, en todo caso, na entrada do lugar
de culto.

LUGARES DE CULTO
A asistencia a lugares de culto non poderá
superar o 50% da súa capacidade, salvo nos
concellos en nivel máximo que non poderán
superar o terzo da súa capacidade. Deberá
garantirse, en todo caso, o mantemento da
distancia de seguridade de 1,5 metros entre as
persoas asistentes. A capacidade máxima
deberá publicarse en lugar visible do espazo
destinado ao culto.

· Non se permitirá o uso de auga bendita e as
ablucións rituais deberán realizarse na casa.
· Facilitarase no interior dos lugares de culto a
distribución dos asistentes sinalizando, se for
necesario, os asentos ou zonas utilizables en
función da capacidade permitida en cada
momento.

Deberán establecerse medidas para ordenar e
controlar as entradas e saídas aos lugares de
culto para evitar aglomeracións e situacións que
non permitan cumprir coa distancia de
seguridade.

· Nos casos en que os asistentes se sitúen
directamente no chan e se descalcen antes de
entrar no lugar de culto, usaranse alfombras
persoais e situarase o calzado nos lugares
estipulados, embolsado e separado.

Nas actuacións e nas actividades de ensaio que
impliquen a participación de coros e agrupacións vocais de canto deberá asegurarse que se
respecte en todo momento a distancia de
seguridade interpersoal entre os integrantes do
coro ou da agrupación e, polo menos, de 3
metros entre estes e o público. Será obrigatorio,

· Limitarase ao menor tempo posible a duración dos encontros ou celebracións.
· Durante o desenvolvemento das reunións ou
celebracións evitarase o contacto persoal, tocar
ou bicar obxectos de devoción ou outros
obxectos que habitualmente se manexen.
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CERIMONIAS E CELEBRACIÓNS RELIXIOSAS OU
CIVÍS

A capacidade das zonas comúns dos centros e
parques comerciais queda limitada ao 30% nos
concellos en nivel máximo e alto de restricións,
ao 50% nos restantes concellos. Non se
permitirá a permanencia de clientes nas zonas
comúns, excepto para o tránsito entre os
establecementos. Queda prohibida a utilización
de zonas recreativas, como poden ser zonas
infantís, ludotecas ou áreas de descanso, que
deben permanecer pechadas.

As cerimonias nupciais e demais celebracións
relixiosas ou civís deberán respectar as regras
de capacidade e as medidas de hixiene e
prevención que sexan de aplicación ao lugar
onde se desenvolvan.
ESTABLECEMENTOS, LOCAIS COMERCIAIS
RETALLISTAS E DE ACTIVIDADES DE SERVIZOS
PROFESIONAIS QUE NON FORMEN PARTE DE
CENTROS OU PARQUES COMERCIAIS

O horario de peche dos centros e parques
comerciais será o que teñan fixado de acordo
coa normativa vixente e deben respectar, se é o
caso, as limitacións establecidas para a
mobilidade nocturna.

Non poderán superar o 50% da súa capacidade
total nos concellos situados nos niveis máximo
e alto de resitricións, nin o 75% no restantes
concellos. No caso de establecementos ou
locais distribuídos en varios andares, a presenza
de clientes en cada un deles deberá gardar esta
mesma proporción.

Os centros e parques comerciais deberán dispor
de sistemas ou dispositivos que permitan
coñecer, en todo momento, o número de
persoas usuarias existente no seu interior, así
como o control da capacidade máxima
permitida nas citadas instalacións.

O horario de peche será o que teñan fixado de
acordo coa normativa vixente e deben respectar, as limitacións para a mobilidade nocturna.

Deberán prestar un servizo de atención
preferente a maiores de 75 anos, o cal deberá
deberá sinalarse de forma visible neses
establecementos e locais.

Deberán prestar un servizo de atención
preferente a maiores de 75 anos, o cal deberá
sinalarse de forma visible neses establecementos e locais.

MERCADOS NA VÍA PÚBLICA

Os establecementos que teñan consideración
de gran superficie, entendendo por tales os que
teñan máis de 2.500 metros cadrados de superficie, deberán dispor de sistemas ou dispositivos
que permitan coñecer, en todo momento, o
número de persoas usuarias existente no seu
interior, así como o control da capacidade
máxima permitida nas citadas instalacións.

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:
·
Nos mercados con menos de 150 postos
autorizados, poderán dispoñer do 100 % dos
postos habituais ou autorizados.

ESTABLECEMENTOS QUE TEÑAN CONDICIÓN
DE CENTROS E PARQUES COMERCIAIS OU
FORMEN PARTE DELES

·
Nos mercados que teñan entre 150 e 250
postos autorizados, poderán dispoñer do 75 %
dos postos habituais ou autorizados.

Non poderán superar o 50% da súa capacidade
total nos concellos en nivel máximo e alto de
restricións, nin do 75% nos restantes concellos.
No caso de establecementos ou locais distribuídos en varios andares, a presenza de clientes en
cada un deles deberá gardar esta mesma
proporción.

·
Nos mercados que teñan máis de 250 postos autorizados, poderán dispoñer do 50 % dos
postos habituais ou autorizados.
Os concellos poderán aumentar a superficie
habilitada ou habilitar novos días para o
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exercicio desta actividade para compensar e
prestarán especial atención á vixilancia do
cumprimento das medidas sanitarias e
protocolos aplicables.

No caso de utilización de vehículos será
obrigatorio o uso da máscara tanto polo persoal
docente como polo alumnado ou o resto de
ocupantes do vehículo.

Os concellos establecerán requisitos de distanciamento entre os postos e as condicións de
delimitación do mercado co obxectivo de
procurar manter a distancia de seguridade.

HOTEIS, ALBERGUES
TURÍSTICOS

E

ALOXAMENTOS

Permanecerán abertos, sen prexuízo das
limitacións vixentes de entrada e saída de
persoas en determinados ámbitos territoriais.
Os albergues poderán manter unha ocupación
máxima do 30 % das prazas nos espazos de
aloxamento compartido.

Durante todo o proceso de atención ao
consumidor deberá manterse a distancia de
seguridade interpersoal establecida entre o
vendedor e o consumidor, que poderá ser dun
metro cando se conte con elementos de
protección ou barreira.

A ocupación das zonas comúns dos hoteis,
albergues e aloxamentos turísticos non poderá
superar o 50% da súa capacidade.

Deberá sinalarse de forma clara a distancia de
seguridade interpersoal entre clientes e
recomendase a posta á disposición de
dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou
desinfectantes con actividade viricida debidamente autorizados e rexistrados nas
inmediacións dos mercados ao aire libre ou de
venda non sedentaria na vía pública.

Para iso, cada establecemento deberá determinar a capacidade dos distintos espazos comúns,
así como aqueles lugares en que se poderán
realizar eventos e as condicións máis seguras
para a súa realización conforme a capacidade
máxima prevista.
Poderán facilitar servizos de hostalaría e
restauración para os clientes aloxados nos establecementos e no caso de instalacións deportivas, como piscinas ou ximnasios, rexeranse
polas regras aplicables a estas instalacións.

Realizarase, polo menos unha vez ao día, unha
limpeza e desinfección das instalacións con
especial atención ás superficies de contacto
máis frecuentes, procurando evitar a
manipulación directa dos produtos por parte
dos clientes.

ACTIVIDADE CINEXÉTICA

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS
PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E
CENTROS DE FORMACIÓN

Está permitida a actividade cinexética en todas
as súas modalidades sempre que se axuste ás
limitacións de grupos de persoas aplicables no
respectivo concello. En todo caso, a realización
das ditas actividades estará sometida ás
restricións perimetrais actualmente vixentes.

Poderá impartirse dun modo presencial sempre
que non se supere unha capacidade do 50%
respecto do máximo permitido, aínda que
priorizarase a realización da actividade lectiva
non presencial, por medios telemáticos (en liña)
sempre que sexa posible.

PESCA FLUVIAL OU MARÍTIMA, RECREATIVA
OU DEPORTIVA
Está permitida a práctica da pesca fluvial e
marítima, deportiva e recreativa, en todas as
súas modalidades, sempre que se axuste ás
limitacións de grupos de persoas aplicables no
respectivo concello. En todo caso, a realización
das ditas actividades estará sometida ás
restricións perimetrais actualmente vixentes.

Deberán establecerse as medidas necesarias
para manter a distancia de seguridade
interpersoal nas súas instalacións ou, na súa
falta, a utilización de medidas alternativas de
protección física.
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PARQUES E ZONAS DEPORTIVAS DE USO
PÚBLICO AO AIRE LIBRE

Nos concellos establecidos nos niveis medio e
medio baixo de restrición, non se poderá
superar o 75% por cento da capacidade
autorizada do local e, en todo caso, deberase
respectar un máximo de 150 persoas para
lugares pechados e de 300 persoas se se trata
de actividades ao aire libre.

Os parques infantís, parques biosaudables,
zonas deportivas, pistas de skate ou espazos de
uso público ao aire libre similares poderán estar
abertos ao público sempre que neles se
respecte unha capacidade máxima estimada
dunha persoa por cada catro metros cadrados
de espazo computable de superficie do recinto.

Non obstante, poderase ampliar o límite
indicado logo de autorización da Dirección Xeral
de Saúde Pública, atendendo ás concretas
medidas organizativas e de seguridade propostas e aos riscos de contaxio. Neste caso, por
solicitude dos titulares, promotores ou
organizadores das actividades, deberá ir xunto
cun plan de prevención de contaxios.

Deberán establecerse as medidas necesarias
para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal nas instalacións ou, na súa falta, a
utilización de medidas alternativas de
protección física. O uso de máscara será
obrigatorio e deben aplicarse as medidas de
hixiene e prevención establecidas, sobre todo,
nas áreas de contacto das zonas comúns ou
mobiliario compartido.

Tamén é de aplicación para as reunións de
xuntas de comunidades de propietarios.
ACTIVIDADE DEPORTIVA

Recoméndase dispor neses espazos, especialmente no que se refire a parques infantís, de
dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou
desinfectantes con actividade viricida, debidamente autorizados e rexistrados, ou dunha
solución xabonosa no caso de espazos para
menores de dous anos de idade.

A realización da actividade física e deportiva
non federada axustarase ás seguintes regras:
· NIVEL MÁXIMO: 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.

REALIZACIÓN DE ACTOS E REUNIÓNS
LABORAIS, INSTITUCIONAIS, ACADÉMICOS OU
PROFESIONAIS

· NIVEIS ALTO E MEDIO: 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 dez persoas de forma simultánea, sexan
ou non conviventes, sen contar, de ser o caso, o
monitor.

A realización de actos e reunións laborais,
institucionais, académicos, profesionais, sindicais, de representación de traballadores e
administrativos, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais poderanse levar a cabo sempre que se
adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento, ben que
se recomenda que se realicen de forma
telemática sempre que sexa posible.

Nas instalacións e centros deportivos pechados
poderase realizar actividade deportiva en
grupos de ata seis 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 desenvolvemento da actividade. Tamén se permite o uso
deportivo das piscinas ao aire libre ou cubertas,
cunha ocupación máxima do 30 %.

Nos concellos dos niveis máximo e alto, non se
poderá superar o 50% da capacidade autorizada
do local. En calquera caso, deberase respectar
un máximo de 75 persoas para lugares
pechados e de 150 persoas se se trata de
actividades ao aire libre.
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· NIVEL MEDIO-BAIXO: 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 dez persoas de forma simultánea, sexan
ou non conviventes, sen contar, de ser o caso, o
monitor.

No ámbito das competicións deportivas oficiais
non profesionais de ámbito estatal de
modalidades deportivas que poidan implicar
contacto que se realicen na Comunidade
Autónoma de Galicia serán de aplicación as
seguintes medidas:
- Os equipos e deportistas galegos que
participen nas ditas competicións deberán
realizar os adestramentos e a competición en
grupos de composición estable e, en todo caso,
deberán realizar tests serolóxicos ou probas
similares cada 14 días naturais.

Nas instalacións e centros deportivos pechados
poderase realizar en grupos de ata seis 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. Tamén se permite o uso deportivo das piscinas ao aire libre
ou cubertas, cunha ocupación máxima do 50 %.

A totalidade dos membros da expedición
dos equipos e deportistas procedente doutras
comunidades autónomas que se despracen á
Comunidade Autónoma de Galicia para
participaren nas ditas competicións deberán
realizar tests serolóxicos ou probas similares en
orixe polo menos entre 72 e 24 horas previas á
celebración da proba/partido/competición.

Deberán realizarse tarefas de ventilación nas
instalacións cubertas durante un mínimo de 30
minutos ao inicio e ao remate de cada xornada,
así como de forma frecuente durante esta e,
obrigatoriamente, ao remate de cada clase ou
actividade de grupo. No caso da utilización de
sistemas de ventilación mecánica, deberá
aumentarse a subministración de aire fresco e
limitarase ao mínimo indispensable a función de
recirculación do aire interior.

Así mesmo, deberán comunicar con idéntica
antelación ás autoridades sanitarias autonómicas a relación das persoas integrantes da
expedición trasladada a Galicia, a data e a hora
de chegada á Comunidade Autónoma galega e o
lugar de aloxamento, así como o tipo de proba
de detección de COVID-19 a que foron
sometidas as ditas persoas.

Os vestiarios e zonas de ducha poderán usarse
cunha ocupación de ata o 30 % da capacidade
máxima permitida, e procederase á limpeza e
desinfección despois de cada uso e ao final da
xornada.

CENTROS, SERVIZOS E ESTABLECEMENTO
SANITARIOS
Os titulares ou directores dos distintos centros,
servizos e establecementos sanitarios, de
natureza pública ou privada, deberán adoptar
as medidas organizativas, de prevención e
hixiene necesarias do seu persoal traballador e
dos pacientes, co obxecto de aplicar as
recomendacións emitidas nesta materia,
relativas á distancia de seguridade interpersoal,
ao uso de máscaras en sitios pechados de uso
público, á capacidade, hixiene de mans e
respiratoria, así como calquera outra medida
que establezan as autoridades competentes.

En canto a práctica da actividade deportiva
federada de ámbito autonómico, adestramentos e competicións, axustarase aos correspondentes protocolos aprobados.
As competicións deportivas federadas de nivel
nacional e os seus adestramentos desenvolveranse de acordo co establecido pola
Administración competente e de conformidade
coas limitacións establecidas nos protocolos
federativos correspondentes.
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LONXAS

expedición de billete coa identificación do
servizo concreto de transporte de que se trate e
do vehículo ou da embarcación que o preste.

Deberán establecerse as medidas necesarias
para manter a distancia de seguridade
interpersoal ou, na súa falta, a utilización de
medidas alternativas de protección física. O uso
de máscara será obrigatorio, aínda que se
manteña a distancia de seguridade interpersoal.

Todos os vehículos e embarcacións deberán ter
numerados os seus asentos de forma clara e
visible para as persoas usuarias. Naqueles
servizos respecto dos cales non haxa unha
asignación previa de asento, recoméndase ás
persoas viaxeiras que anoten no seu billete o
número de asento que ocupen e que o
conserven durante os 14 días posteriores ao da
viaxe.

TRANSPORTE
As condicións de capacidade dos vehículos e
embarcacións que realicen servizos colectivos
de transporte de viaxeiros, isto é, o transporte
en autobús –de carácter interurbano e urbano,
sexa de uso xeral, de uso especial ou
discrecional– e o transporte marítimo en augas
interiores, quedan establecidas así:

As empresas concesionarias procurarán a
máxima ventilación do vehículo, sen
recirculación do aire, mantendo as fiestras
abertas sempre que non se produzan correntes
de aire.

· Nos vehículos e nas embarcacións que
dispoñan de asentos poderase ocupar a
totalidade dos asentos. Deberase manter a
máxima separación entre as persoas usuarias
cando o nivel de ocupación o permita.

Nos desprazamentos en vehículo particular
respectaranse as limitacións que se establezan
nesta orde para grupos de persoas no
correspondente ámbito territorial.

· Nos vehículos e nas embarcacións que teñan
autorizadas prazas de pé procurarase que as
persoas manteñan entre si a máxima distancia
posible e establécese como límite de ocupación
máxima a dunha sexta parte das prazas de pé.

Para tal efecto, serán de aplicación as seguintes
regras:
· Nos concellos en nivel máximo de restricións,
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.

Como medidas adicionais aplicables aos modos
de transporte establécense as seguintes:
· Durante toda a duración do traxecto, cando
esta sexa inferior a dúas horas, as persoas
usuarias non poderán consumir alimentos no
interior dos vehículos ou embarcacións e
deberán, igualmente e na medida do posible,
evitar consumir bebidas, conversar ou manter
calquera outro contacto directo con outras
persoas ocupantes do dito vehículo ou
embarcación.

· No resto dos concellos, respectaranse as
limitacións para grupos de persoas e deberase
usar sempre máscara dentro do vehículo cando
se trate de persoas non conviventes.

· Na prestación de servizos colectivos regulares
de transporte de viaxeiros de carácter interurbano de uso xeral, cando non estean
autorizadas prazas de pé, e na prestación de
calquera servizo de transporte marítimo en
augas interiores da competencia da Comunidade Autónoma de Galicia será obrigatoria a

Nos concellos no nivel máximo, os taxis e
vehículos VTC poderán prestar servizos de
transporte para persoas conviventes, así como
escolares, persoal sanitario, pacientes ou
traballadores non conviventes; nestes casos
poderán desprazarse tantas persoas como
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prazas teña o vehículo e procurarase, cando o
nivel de ocupación o permita, a máxima
separación entre as persoas usuarias. En todos
os casos, será obrigatorio o uso da máscara.

se trate de persoas conviventes, cun límite
máximo de 250 persoas para lugares pechados
e de 500 persoas, se se trata de actividades ao
aire libre.

No resto dos concellos poderán desprazarse
tantas persoas como prazas teña o vehículo e
procurarase, cando o nivel de ocupación o
permita, a máxima separación entre as persoas
usuarias. En todos os casos, será obrigatorio o
uso de máscara.

Nos concellos no nivel medio baixo de
restrición, o límite máximo poderá chegar ás
500 persoas para lugares pechados e ás 1.000
persoas, se se trata de actividades ao aire libre,
sen superar o 50% da capacidade permitida.
Co fin de evitar aglomeracións, a distribución
dos asistentes será homoxénea polas butacas e
haberá unha planificación adecuada para
controlar os accesos e o fluxo de circulación dos
asistentes. Debe preverse a apertura de todas
as portas dispoñibles coa antelación suficiente.

ÁREAS DE SERVIZO PARA PROFESIONAIS DO
TRANSPORTE
Co obxecto de posibilitar os descansos
adecuados en cumprimento da normativa de
tempos de condución e descanso, imprescindibles para poder levar a cabo as operacións de
transporte, e facilitarlles aos transportistas
profesionais un servizo de restauración, aqueles
establecementos situados en centros loxísticos
e nas áreas de servizo da Rede de estradas do
Estado en Galicia, vías de alta capacidade e Rede
primaria básica de estradas de Galicia que
dispoñan de cociña, servizos de restauración ou
expendedores de comida preparada poderán
permanecer abertos alén das limitacións
horarias establecidas para restauración e
hostalaría, incluído o horario nocturno.

Deberá existir un rexistro de asistentes ao
evento e custodialo durante un mes, coa
información do contacto dispoñible para as
autoridades sanitarias e cumprindo coas
normas de protección de datos de carácter
persoal.
No caso de celebración de congresos, encontros, 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 seguridade propostas para os riscos de contaxio.

Para o acceso a estes establecementos, neste
caso, será obrigatoria a presentación da tarxeta
de profesional do transporte CAP, a consumición no interior deberá realizarse de xeito
individual e sentado e non se poderá realizar a
venda ou dispensación de bebidas alcohólicas.

En todo caso, 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.

CELEBRACIÓN DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS, ACTIVIADES EN CINES, TEATROS, AUDITORIOS, CONGRESOS E OUTROS EVENTOS,
RECINTOS AO AIRE LIBRE E LOCAIS E
ESTABLECEMENTOS PARA ESPECTÁCULOS
PÚBLICOS E ACTIVIDADES RECREATIVAS

HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN
A prestación de servizos de hostalaría e
restauración en bares, cafetarías e restaurantes
axustarase ás seguintes regras:

Poderá desenvolverse, sen superar o 30% da
capacidade permitida, con público, sempre que
este permaneza sentado e se garde sempre a
distancia mínima de seguridade de 1,5 m nas
catro direccións entre os asistentes, salvo que
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· NIVEL ALTO: Os establecementos permanecerán pechados ao público e poderán prestar
exclusivamente servizos de recollida no local e
consumo a domicilio ata as 22.30 horas, ou ben
servizo de entrega a domicilio. O servizo de
entrega a domicilio poderá realizarse ata as
24.00 horas.

de mesas, deberase asegurar o mantemento da
debida distancia de seguridade interpersoal,
limitando a súa actividade, aos traballadores ou
acompañantes de doentes, nos concellos de
nivel máximo e alto.
Estas regras non será aplicables aos comedores
escolares, que se rexerán pola súa normativa
específica.

· NIVEL ALTO: Os establecementos poderán
prestar unicamente servizos de recollida no
local e consumo a domicilio, de entrega a
domicilio e, así mesmo, de terraza co 50% da
capacidade máxima permitida.

PROCESOS SELECTIVOS POLAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS E ENTIDADES DO SECTOR
PÚBLICO
A realización de procesos selectivos poderá
desenvolverse, sempre que os asistentes
permanezan sentados e que a capacidade se
calcule, dentro da capacidade permitida, de
forma que se garde sempre a distancia mínima
de seguridade de 1,5 m en todas as direccións,
cun límite máximo de duascentas cincuenta
persoas aspirantes.

· NIVEL MEDIO: Os establecementos poderán
prestar servizos de recollida no local e consumo
a domicilio, de entrega a domicilio, de terraza co
50 % da capacidade máxima permitida e tamén
de servizo no interior cunha ocupación do 30 %.
Non se poderá prestar servizo na barra.
· NIVEL MEDIO-BAIXO: Os establecementos
poderán prestar servizos de recollida no local e
consumo a domicilio, de entrega a domicilio, de
terraza co 75 % da capacidade máxima
permitida e tamén de servizo no interior cunha
ocupación do 50 %. Non se poderá prestar
servizo na barra.

Co fin de evitar aglomeracións, a distribución
dos asistentes será homoxénea polos asentos e
haberá unha planificación adecuada para
controlar os accesos e o fluxo de circulación dos
asistentes. Debe preverse a apertura de todas
as portas dispoñibles coa antelación suficiente.
Organizaranse as entradas e saídas para evitar
aglomeracións de persoas, tanto nos accesos
como nas inmediacións, e distribuiranse
proporcionalmente as persoas entre as portas
dispoñibles.

O horario de peche ao público será ás 23.00
horas. Os establecementos que utilicen a opción
de ampliar o seu horario ata a 1.00 horas
exclusivamente para o servizo de ceas deberán
cumprir os requisitos que se determinen para
este caso, sen que poidan admitirse novos
clientes a partir das 00.00 horas.

O uso da máscara será obrigatorio en todo
momento, mesmo no caso de que se manteña a
distancia de seguridade interpersoal nos termos
previstos nas medidas hixiénico-sanitarias.

Os establecementos poderán prestar servizos
de recollida no local e consumo a domicilio ou
ben servizo de entrega a domicilio ata a 1.00
horas. Neste caso, a permanencia nestes
establecementos deberá ser a estritamente
necesaria.

Deberán realizarse tarefas de ventilación nas
instalacións cubertas por un prazo de, polo
menos, 30 minutos ao comezo e ao final de cada
xornada, así como de forma frecuente durante
esta e obrigatoriamente ao finalizar cada
actividade. No caso da utilización de sistemas de
ventilación mecánica, deberá aumentarse a
subministración de aire fresco e non se poderá
empregar a función de recirculación do aire
interior.

Os establecementos de restauración de centros
sanitarios ou de traballo poderán manter o
servizo de cafetaría, bar e restaurante. Non
poderán superar o 50% da súa capacidade. O
consumo dentro do local poderá realizarse
unicamente sentado na mesa, ou agrupacións
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Deberá existir un rexistro de asistentes e
custodialo durante un mes despois do evento,
coa información do contacto dispoñible para as
autoridades sanitarias, cumprindo coas normas
de protección de datos de carácter persoal.

CENTROS DE LECER INFANTIL
Poderán desenvolver a súa actividade nas
seguintes condicións:
· NIVEL MÁXIMO E ALTO: Non se poderán
desenvolver actividades no interior dos centros
de lecer. Aqueles establecementos que
dispoñan de terraza ou xardín exterior poderán
utilizala para actividades dirixidas e obradoiros,
cunha capacidade máxima do 30 %, e en grupos
dun máximo de seis nenos/nenas por grupo. Os
nenos/nenas dun grupo non poderán
interactuar cos que integren outros grupos.

No caso de realización de procesos selectivos de
máis de 250 aspirantes, ou se as probas non se
realizan coas persoas sentadas 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 seguridade propostas para os riscos de
contaxio.

· NIVEL MEDIO: Os centros de lecer infantil
poderán desenvolver a súa actividade cunha
capacidade máxima do 30 %, e en grupos dun
máximo de dez nenos/nenas por grupo no
exterior, e de seis no interior.Os nenos/nenas
dun grupo non poderán interactuar cos que
integren outros grupos. Só se poderán realizar
actividades dirixidas e obradoiros, e só se
permitirá o uso de inchables no exterior.

DETERMINADAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS,
CENTROS DE INTERPRETACIÓN E VISITANTES,
AULAS DE NATUREZ, CASETAS E PUNTOS DE
INFORMACIÓN
·
Poderán realizarse actividades de turismo
ao aire libre, organizadas por empresas
habilitadas para iso, e a actividade de guía
turístico para grupos de ata un máximo de vinte
persoas máis o monitor, sexan ou non
conviventes, e deberán establecerse as medidas
necesarias para procurar a distancia de
seguridade
interpersoal
durante
o
desenvolvemento da actividade, excepto no
caso de persoas conviventes.

· NIVEL MEDIO-BAIXO: Poderán desenvolver a
súa actividade cunha capacidade máxima do 50
%, e unha ratio de 1 monitor por cada dez
participantes. Os grupos serán de dez
nenos/nenas nas actividades no exterior e de
seis no interior. Os nenos/nenas dun grupo non
poderán interactuar cos que integren outros
grupos.

·
Nos centros de interpretación e visitantes,
nas aulas da natureza, nas casetas e nos puntos
de información da Rede galega de espazos
protexidos e espazos similares, non se poderá
exceder o 50% da súa capacidade e deberá
respectarse o máximo de dez persoas nas
actividades grupais no interior ou vinte persoas
nas actividades no exterior, sexan ou non
conviventes. Ademais, deberanse establecer as
medidas necesarias para procurar a distancia de
seguridade
interpersoal
durante
o
desenvolvemento da actividade, excepto no
caso de persoas conviventes.

ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE DIRIXIDAS Á
POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL
O número de participantes queda ao 50% da súa
capacidade máxima, cun máximo de cincuenta
participantes, excluídos os monitores. Cando
estas actividades se realicen en espazos
pechados, non se deberá superar o 50% da
capacidade máxima do recinto, cun máximo de
vinte e cinco participantes, excluídos os
monitores.
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As actividades deberán realizarse no interior en
grupos de ata seis persoas participantes e no
exterior en grupos de dez participantes, sexan
ou non conviventes e excluídos os monitores
correspondentes, que deberán traballar sen
contacto entre os demais grupos.

Nas actividades grupais respectaranse as
limitacións de permanencia de grupos de
persoas en espazos públicos ou privados que
estean vixentes no respectivo ámbito territorial
e deberán establecerse as medidas necesarias
para procurar a distancia de seguridade
interpersoal durante o desenvolvemento da
actividade.

USO DE PRAIAS
Será o concello quen estableza as limitacións
tanto de acceso como de capacidade das praias
co fin de asegurar que se poida respectar a
distancia interpersoal de seguridade entre
usuarios. Para os efectos de calcular a
capacidade máxima permitida por cada praia,
considerarase que a superficie de praia que vai
ocupar cada usuario será de, polo menos, catro
metros cadrados.

ATRACCIÓNS DE FEIRAS
As atraccións de feiras permancerán pechadas
nos concellos en niveis máximo e alto de
restrición. No resto de concellos, poderán
iniciar a súa actividade coas seguintes medidas:

· Nos espazos en que se instalen atraccións de
feira respectarase a distancia de seguridade
interpersoal e as medidas hixiénicas exixibles a
cada instalación ou actividade. Para tal efecto,
nos espazos comúns de tránsito respectarase a
ratio dunha persoa por cada tres metros
cadrados de superficie útil, descontando a
superficie ocupada polas estruturas instaladas.

A situación dos obxectos persoais, toallas,
hamacas e elementos similares nas zonas de
estadía das piscinas e praias levarase a cabo de
forma que se poida manter a distancia de
seguridade interpersoal con respecto a outros
usuarios. Deberá, ademais, respectarse o límite
máximo de dez persoas por grupo, excepto no
caso de persoas conviventes.

· Deberase sinalizar o espazo en que se
desenvolvan as atraccións de tal maneira que se
facilite o establecemento de puntos
diferenciados para a entrada e saída, que
deberán estar identificados con claridade.

Exceptúase o uso da máscara durante o baño e
mentres
se
permaneza
nun
espazo
determinado, sen desprazarse, e sempre que se
poida garantir o respecto da distancia de
seguridade interpersoal entre todas as persoas
usuarias non conviventes. En calquera caso,
será obrigatorio o uso de máscara para os
accesos, desprazamentos e paseos nas praias.

· A autoridade sanitaria local verificará o
respecto da capacidade nos espazos comúns e
adoptará as medidas necesarias para evitar
aglomeracións.

ACUARIOS, ESTABLECEMENTOS E ACTIVIDADES
ZOOLÓXICAS,
BOTÁNICAS
OU
XEOLÓXICAS

· Deberán establecerse as medidas necesarias
para manter a distancia de seguridade
interpersoal nas atraccións e postos instalados.

Soamente poderán realizar a súa actividade cun
límite máximo do 30 % de ocupación nos
concellos en nivel alto de restrición e dun 50 %
nos concellos en nivel medio e medio-baixo. Os
establecidos no nivel máximo permancerán
pechados.

· Tanto os asistentes como o persoal das
atraccións deberán portar máscara de maneira
obrigatoria e lembraráselles aos asistentes, por
medio de carteis visibles e mensaxes de
megafonía, a dita obrigatoriedade, así como as
normas de hixiene e prevención que deben
observar.
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· No caso das atraccións en que, polas súas
características e configuración, quede garantido
en todo momento o mantemento da distancia
de seguridade interpersoal entre as persoas
usuarias, poderán ocuparse todas as prazas
disponibles.

I. Espectáculos públicos:
- Espectáculos taurinos.
- Espectáculos circenses.
- Espectáculos feirais e de exhibición.
- Espectáculos pirotécnicos.

En caso contrario, naquelas 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% o número de asentos de cada
fila que se poidan ocupar, en caso de que esta
distancia non se poida asegurar. 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.

II. Actividades recreativas:
-

Actividades de lecer e entretemento.

-

Atraccións recreativas.

III. Establecementos abertos ao público:
-

Establecementos de espectáculos públicos.
o Circos.

· Disporanse dispensadores de xeles hidroalcohólicos ou desinfectantes con actividade
viricida debidamente autorizados e rexistrados
en cada unha das atraccións.

o Prazas de touros.
-

Establecementos de actividades recreativas.
o Establecementos de xogo

· Cada atracción deberá aplicar as medidas de
limpeza e desinfección adecuadas ao tipo de
actividade, á frecuencia e ás condicións de uso
polas persoas usuarias, prestando especial
atención ás superficies de contacto directo. En
todo caso, cada atracción someterase a unha
limpeza ao remate de cada xornada de uso.

o Casinos
o Salas de bingo.
o Salóns de xogo.
o Tendas de apostas.
Nos concellos en nivel medio de restrición, os
establecementos de xogos colectivos de diñeiro
e de azar, salóns de xogo, salas de bingo, salóns
recreativos, rifas e tómbolas, locais específicos
de apostas e outros locais e instalacións
asimilables aos de actividade recreativa de
xogos e apostas, conforme estableza a
normativa sectorial en materia de xogo,
poderán realizar a súa actividade sempre que
non se supere o 30% da súa capacidade
permitida e ata as 23.00 horas.

· Non se permitirán as piscinas de bólas, por
mor da dificultade da súa limpeza, e poderá
dedicarse o espazo correspondente a outra
actividade lúdica para o público infantil.
Respecto das atraccións inchables, estarán
permitidas ata un 30 % da súa capacidade.

:: Medidas especiais para determinadas
actividade ::
Adóptase a medida de peche temporal das
seguintes actividades:
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Nos concellos en nivel medio-baixo, os
establecementos de xogos colectivos de diñeiro
e de azar, salóns de xogo, salas de bingo, salóns
recreativos, rifas e tómbolas, locais específicos
de apostas e outros locais e instalacións
asimilables aos de actividade recreativa de
xogos e apostas, conforme estableza a
normativa sectorial en materia de xogo,
poderán realizar a súa actividade sempre que
non se supere o cincuenta por cento da súa
capacidade permitida e ata as 23.00 horas.

o Pubs.
o Cafés espectáculo.
Manterán o seu funcionamento con actividade
lectiva presencial os seguintes centros
educativos de réxime especial:
Escolas oficiais de idiomas.

·

Escolas de arte e superior de deseño.

·
Escola Superior de Conservación
Restauración de Bens Culturais.

En todo caso, deberá asegurarse que se mantén
a debida distancia de seguridade interpersoal
entre as mesas ou, de ser o caso, agrupacións de
mesas. A ocupación máxima será de seis
persoas por mesa ou agrupación de mesas.
Deberán establecerse as medidas necesarias
para procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal
nas
súas
instalacións,
especialmente na disposición e uso das
máquinas ou de calquera outro dispositivo de
xogo nos locais e establecementos en que se
desenvolvan actividades ou, na súa falta, para a
utilización de medidas alternativas de
protección física. O uso de máscara será
obrigatorio.

·

Escola Superior de Arte Dramática.

·

Conservatorios de música.

·

Conservatorios de danza.

·

Escolas de música.

·

Escolas de danza.

e

·
Centros autorizados de deportes, centros
autorizados de fútbol, centros autorizados de
fútbol sala.
·
Centros autorizados de artes plásticas e
deseño.
·
Centros autorizados de música e centros
autorizados de danza, salvo que estean
integrados en centros docentes que
permanezan abertos e que limiten a súa
actividade ao alumnado dos ditos centros
docentes.

Ademais do cumprimento xeral das medidas de
hixiene e prevención, no caso de que se preste
algún tipo de servizo de hostalaría e
restauración, o réxime e horario de prestación
deste servizo axustarase ao disposto para os
establecementos de hostalaría.

·
Escolas de música privadas e escolas de
danza privadas

Establecementos para atraccións e xogos
recreativos.

Nos centros sociocomunitarios, centros cívicos,
centros de convivencia, centros sociais e demais
de natureza análoga permanecerá suspendida a
súa actividade ao público agás nos concellos nos
niveis medio e medio-baixo, que poderán
realizar a súa actividade sempre que se limite a
súa capacidade total ao 50 % e se extremen as
medidas de protección nas actividades de tipo
grupal que se realizan neles, cun máximo de seis
persoas sexan ou non conviventes, excluído o
monitor ou guía, para as actividades grupais.

o Parques de atraccións e temáticos.
o Parques acuáticos.
o Salóns recreativos.
o Parques multiocio.
-

·

Establecementos de lecer e entretemento
o Salas de festas.
o Discotecas.
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En todo caso, será obrigatorio o uso da máscara
tanto en actividades individuais como grupais.
Permanecerán abertos, en todo caso, os centros
de día de maiores e persoas con discapacidade
e os ocupacionais, así como as casas do maior.
Aqueles centros de atención á infancia poderán
manter os seus servizos observando as normas
de prevención hixiénico-sanitarias previstas.
Mantense, en todo o territorio da Comunidade
Autónoma de Galicia, o peche das actividades
de festas, verbenas e outros eventos populares.

Normativa
Consellería de Sanidade
-ORDE do 26 de maio de 2021 pola que se
establecen medidas cualificadas de prevención
para facer fronte á evolución da situación
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na
Comunidade Autónoma de Galicia e que
precisan da autorización xudicial para a súa
eficacia.
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1270521-8_gl.html

Para mais información, visita as nosas webs:
http://www.apegalicia.es/
http://www.apegalicia.gal/
O nas nosas redes sociais:

-ORDE do 28 de maio 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.facebook.com/ApeGalicia

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210528/2655/AnuncioC3K1270521-9_gl.htmladheridas a esta convocatoria
de axudas.

https://www.instagram.com/ape_galicia/
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APE GALICIA
Tfno.: 986 89 16 57
Móvil: 697 195 540
E-mail:
info@apegalicia.es
Dirección: Gajos de
Mendoza Nº2, Bajo 2 36001 Pontevedra
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