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 CURSO EN LIÑA DE INGLÉS PARA OS SECTORES DA HOSTALARÍA E TURISMO NA
RIBEIRA SACRA NIVEL MEDIO AVANZADO
 ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN
GRATUITOS EN ABRIL ORGANIZADOS POR MAUDE STUDIO E APE GALICIA
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INFORMACIÓN PARA AUTÓNOMOS
 O NOVO PLAN DE RESCATE DA DEPUTACIÓN DE A CORUÑA CONTARÁ CON 12
MILLÓNS DE EUROS PARA OS SECTORES MÁIS AFECTADOS POLA PANDEMIA
 NOVA EDICIÓN DO PROGRAMA RESPONSABILÍZATE DA XUNTA DE GALICIA NA
QUE SE FOMENTARÁ A IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDADE
 PASOS PARA OBTER O NOVO CÓDIGO QR PARA A HOSTALARÍA EN GALICIA
ASOCIADO AO PASSCOVID
 INFORMACIÓN SOBRE A REGULACIÓN DOS ERTES DE FORZA MAIOR COA
DESESCALADA TERCEIRA ONDA CORONAVIRUS
 A XUNTA APRAZA ATA O VENRES 12 DE MARZO A OBRIGATORIEDADE DE
DESCARGAR OS CARTEIS E CÓDIGOS QR QUE DEBEN COLOCAR OS
ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA
 CAMBIOS NAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN CONTRA A EXPANSIÓN DO
CORONAVIRUS NO PROCESO DE DESESCALADA GRADUAL EN GALICIA
 XA ESTÁN ACTIVOS OS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS DISTINTOS NIVEIS DE
RESTRICIÓNS EN GALICIA
 A XUNTA ACORDA COA HOSTALARÍA UNHA DESESCALADA SEGURA, GRADUAL E
BASEADA NA MELLORA DA SITUACIÓN SANITARIA EN GALICIA
 O COMITÉ TÉCNICO DA XUNTA DE GALICIA QUE FAI O SEGUIMENTO DA
EVOLUCIÓN DA COVID DECIDE MODIFICAR OS CONCELLOS QUE ESTÁN NOS
DISTINTOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS
 COMEZAN OS CURSOS DE PROTECCIÓN DE RISCOS LABORAIS DO INSTITUTO DE
SEGURIDADE E SAÚDE LABORAL DE GALICIA
 O GOBERNO CENTRAL E AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS ACORDAN
ACTUACIÓNS PARA SAN XOSÉ E SEMANA SANTA
 APROBADO O PLAN DE RESCATE DO GOBERNO CENTRAL DOTADO CON 11.000
MILLÓNS DE EUROS
 O CONSELLEIRO DE SANIDADE, JULIO GARCÍA COMESAÑA, ADIANTA AS
VARIACIÓNS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS
 PUBLICADAS NO BOE AS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE APOIO Á SOLVENCIA
EMPRESARIAL EN RESPOSTA Á PANDEMIA
 A HOSTALARÍA PODERÁ ABRIR ATA AS 21 HORAS NA MAIORÍA DOS CONCELLOS
GALEGOS A PARTIR DESTE VENRES 19 DE MARZO
 PUBLICADAS NO DOG AS NOVAS MEDIDAS RESTRITIVAS DA DESESCALADA EN
GALICIA
 NOVOS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS DE CARA Á
SEMANA SANTA
 O GOBERNO CENTRAL DESCARTA ENDURECER AS MEDIDAS RESTRITIVAS NA
SEMANA SANTA
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 OS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE ALOXAMENTO E AS AXENCIA DE VIAXES
XA PODEN SOLICITAR A SÚA ADHESIÓN AO PROGRAMA BONO TURÍSTICO 2021
#QUEDAMOSENGALICIA2
 ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA O SEGUNDO PROGRAMA MENTORING
DIRIXIDO A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS
 NOVOS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO 29
DE MARZO
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APE GALICIA - NOVAS

 RESPOSTAS DAS CUESTIÓNS PLANTEXA-

DAS NA WEBINAR ORGANIZADA POR
APE GALICIA SOBRE O SEGUNDO PLAN
DE RESCATE DA XUNTA DE GALICIA
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 APE GALICIA PARTICIPA NO SEMINARIO

WEB FORO EMPRESA PONTEVEDRA
“RETOS FUTUROS DAS EMPRESAS EN
GALICIA” COA PONENCIA DO PRESIDENTE DA CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE GALICIA, D. JUAN MANUEL
VIEITES BAPTISTA DE SOUSA

O Foro de Empresa de Pontevedra, coa
colaboración do Banco Sabadell, celebrou o
seminario web “Retos futuros das emperesas de
Galicia” que contou coa intervención do
presidente da Confederación de Empresarios de
Galicia, D. Juan Manuel Vieites Baptista de
Sousa.
A incerteza da economía global e, polo tanto, da
galega debido a crise sanitaria xurdida polo
coronavirus e a necesidade das empresas
galegas de mellorar na súa reindustrialización e
na competitividade dos seus negocios centraron
a ponencia deste foro ao que asistiu APE Galicia.
Así, o novo presidente da Confederación de
Empresarios de Galicia lembrou que todas as
empresas operan na actualidade nun mercado
globalizado que, a pesar do seu territorio e
situación, comparten unha serie de retos, como
a Economía Verde, Economía Circular, a
dixitalización e a reindustrialización, que xa
existían antes do inicio a pandemia e que agora
interveñen coa necesidade de manter os
negocios e tomar medidas que os adaptan a
nova realidade.
As pemes, como pilar fundamental da economía
tanto pola xeración de emprego como pola súa
contribución no Producto Interior Bruto, deben
ser protagonistas na recuperación da economía
polo que precisan de melloras en tres puntos
fundamentais: a reforma da carga administrativa con mecanismos que permitan unha
9
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 O ENCONTRO VIRTUAL “HOSTALARÍA E

burocracia máis áxil e delimiten os tipos de
gravamen, a mellora no acceso á financiación e
o desenvolvemnto da súas capacidades coa
dixitalización.

RESTAURACIÓN: DECIDIDOS A RESISTIR
E REINVENTARSE” ANALIZA O PRESENTE
E O FUTURO DO SECTOR

Para iso, Juan Manuel Vieites asegurou que as
pequenas e medianas empresas necesitan do
apoio de todas as Administracións públicas para
que atendan tanto as súas necesidade xenéricas
basadas na competitividade, resilencia e
sustentabilide, como as específicas dun sector
con moita diversidade, sobre todo se se quere
evitar que a crise sanitaria que estamos a vivir
agudice cada vez máis a crise financieira.

O novo ciclo de encontros virtuais DOS+DOS
DIRECTOS, organizado por Abanca e o Círculo de
Empresarios, celebrou esta mañana unha nova
edición, “Hostalaría e Restauración: decididos a
resistir e reinventarse”, que contou coa
intervención do socio director de Norfood,
Miguel Álvarez, e co-fundador e xerente de La
Pepita Bar, Santiago Salgueiro.

Aínda que a Comunidade Galega esta a resistir
mellor esta crise con respecto a situación
doutras Comunidades Autónomas, o pronóstico
para os próximos meses é que os efectos
negativos vanse a agudizar á espera da
evolución de factores como a vacinación, a
inmunización e o reestablecemento económico
e social polo que non se espera un crecemento
sostible ata a primavera do 2022.

Ao longo dunha hora, os asistentes a esta
reunión on line, entre eles a secretaria técnica
executiva de APE Galicia, Sonia Acuña, puideron
coñecer de primeira man a situación crítica que
está a atravesar a hostalaría e a restauración,
seguramente as actividades máis castigados
pola crise sanitaria xurdida pola Covid-19.

Vieites considera insuficiente as medidas que se
adoptaron ata o momento, a pesar de que a
Xunta de Galicia é unha das instutición que máis
aportou cos 170 millóns de euros para o rescate
dos sectores máis afectados como os
autónomos, comercio, hostalaría e turismo;
polo que reclama unha maior colaboración das
Administracións Públicas para acadar un
consenso global na coordinación da xestión dos
recursos que é preciso que cheguen ao maior
número de empresas para poder sobrevivir e
desenvolverse.

Tal e como lembraron Miguel Álvarez e Santiago
Salgueiro, estes sectores son clave para a nosa
economía, tanto por emprego como por
aportación ao PIB, polo que se requiren factores
de impulso e oportunidades para poder
recuperarse desta crise e adaptarse a unha nova
realidade, basada na dixitalización e
reinvención do negocio.

É primordial que neste esforzo estén implicadas
as institucións locais, provinciais, autonómicas,
estatais e europeas, tanto en aportacións
económicas
como
de
información,
acompañamento, formación e simplificación
dos recursos e trámites dos futuros planes,
como o Fondo Next Generation da Unión
Europea, como o Plan Nacional de Recuperación
e Resilencia do Goberno central que se esperan
neste ano.

Para iso, ámbolos dous empresarios estiveron
de acordo en reclamar un maior apoio das
Administracións públicas, as cales deberían
contar máis cos representantes da hostalaría e
restauración que son o que coñecen realmente
as necesidade e os problemas que atravesan o
sector para mantener os negocios, moi
castigados coas medidas restritivas sanitarias e,
cando chegue o momento, para a súa
recuperación.
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que se tiveron que tomar para frear os
contaxios pola Covid-19.

AS MULLERES TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS PROTAGONISTAS DESTE 8
DE MARZO EN APE GALICIA

En Galicia, o 40% das persoas traballadoras
autónomas son mulleres, mulleres que loitan
por saír adiante, pola conciliación real entre
vida laboral e familiar, por demostrar que son
tan capaces coma os homes.
As autónomas, que aínda teñen moito camiño
por percorrer xunto coa sociedade para lograr
unha igualdade real cos homes, necesitan máis
que nunca do apoio de todas as institucións e
axentes sociais para poder resistir nesta crise e
volver á tendencia positiva cando todo mellore.
É fundamental no mercado labroal a
participación da muller como emprendedoras,
xa que está demostrado que, polo xeral, nos
sectores onde elas máis interveñen activamente
saen máis reforzados e, polo tanto, a economía
crece.

Como cada 8 de marzo, celébrase oficialmente
dende o ano 1975, o Día Internacional da
Muller, institucionalizado polas Nacións Unidas
como conmemoración da loita das mulleres
pola igualdade de dereitos.
Trátase dun día no que, ademáis de lembrar os
avances conseguidos, preténdese alzar a voz
sobre todo o traballo que queda por facer ante
as desigualdades que continúan producíndose
entre homes e mulleres en todo o mundo.

Por iso, dende APE Galicia, queremos estar
xunto con todas as mulleres neste e en todos os
día do ano, pero apoiando especialmente ás
mulleres traballadoras autónomas como o
estamos facendo ata agora e seguiremos
facéndoo, con proxectos específicos para elas,
asesoramento, formación… Porque xuntas
somos máis fortes.

A pesar da situación que estamos a vivir coa
crise sanitaria do coronavirus, que tanto está a
afectar ás persoas traballadoras autónomas, o
emprendimento é unha das saídas máis comúns
para as mulleres que buscan a súa independencia económica e o seu desenvolvemento
persoal.
Ata o ano pasado, as mulleres estaban a liderar
o crecemento no emprendemento en España na
última década, sendo do 11,5% frente ao 2,4%
que rexistraron os homes. O comercio e a
hostalaría convirtírinse nos sectores que
contaban con máis presenza de mulleres
traballando por conta propia.
Sen embargo, coa pandemia, estos sectores,
fundamentais para a economía dun país por
seren xeradores de riqueza e de postos de
emprego, tamén se converteron en uns dos
máis afectados polas continuas medidas
restritivas por parte das autoridades sanitrias
11
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 APE GALICIA E A CONFEDERACIÓN

persoas traballadoras autónomas e pequenas
empresas de Galicia.

EMPRESARIAL DE OURENSE CERTIFICAN
A SÚA RELACIÓN COA FIRMA DUN
CONVENIO COLABORADOR

Dende principios deste ano 2021, o presidente
de APE firmou os seguintes convenios de
colaboración: Confederación de Empresarios de
A Coruña, Federación de Prazas de Abastos de
Galicia, Acisa Ribadeo, Asociación Empresarial
Veterinaria de Galicia, Asociación de Tintorerías
y Lavanderías de Pontevedra, Asociación de
Empresarios de la Comarca de Arzúa, IEN por
Europa, Asociación Centro Comercial Casco
Histórico de Viveiro, Asociación de Empresarios
de Culleredo e, este último, o da Confederación
Empresarial de Ourense.
Ademais, está a manter contactos con diversas
asociacións galegas de todos os sectores coa
posibilidade de que nun futuro poidan formar
parte de APE Galicia e, así, traballar xuntos para
axudar aos que están pasándoo mal pola
pandemia e axudar na recuperación económica
de Galicia. Porque xuntos somos máis fortes.

O pasado luns 8 de marzo o presidente da
Asociación Intersectorial e Interritorial de
Autónomos e Pequenas Empresas de Galicia,
José Ramón Caldas, acompañado da secretaria
técnica executiva da Asociación, Sonia Acuña,
firmaron un convenio colaborador coa
Confederación Empresarial de Ourense,
representada pola súa presidenta, María Sol
Novoa, e o contador, David Martínez.

 APE GALICIA FIRMA UN CONVENIO DE

COLABORACIÓN CON DUATEL BUSINESS

Con este acto, que se levou a cabo a través de
videoconferencia, as dúas entidades quixeron
certificar a súa relación, que pretenden que
sexa o máis beneficiosa posible sobre todo para
as pequenas empresas e as persoas traballadora
autónomas da provincia de Ourense.
Tal e como lembrou José Ramón Caldas,”a difícil
situación que estamos a vivir coa crise da Covid19, que tanto está a afectar ao sector, necesita
da unión e do traballo en conxunto para poder
saír adiante”, e con ese obxectivo xurde a
alianza entre APE Galicia e a CEO.

O presidente de APE Galicia, José Ramón Caldas,
firmou, acompañado pola secretaria técnica
executiva da Asociación, Sonia Acuña, un
convenio de colaboración con Duatel Business
S.L., representado por Rafael Romero
Rodríguez, responsable de Grandes Contas da
delegación de Vigo, e Josep María Martín,
asesor comercial.

Pola súa parte, María Sol Novoa mostrouse
satisfeita e optimista de que este convenio
resulte produtivo para os intereses e
necesidades dos seus asociados.
Sumando asociados
Con esta firma, APE Galicia segue crecendo e
ofrecendo a seus servizos ao maior número de
12

BOLETÍN APE GALICIA * MARZO 2021

O obxectivo deste acordo é o de establecer un
marco de cooperación institucional en orde a
realizar proxectos de mutuo interese que
beneficien aos asociados de APE Galicia en
canto ao seu asesoramento, formación e
aportación de medios humanos e materiais para
a adaptación do colectivo ás novas tecnoloxías
e métodos de xestión empresarial, con
actuacións específicas onde se elaborarán de
informes, proxectos, eventos…

Así, ambas entidades facilitarán información
sobre as súas respectivas liñas de actuacións
que poidan ser de interese para os seus
colectivos para o desenvolvemento e apoio da
sociedade empresarial galega.

Para a concreción de ditas actuacións,
realizaranse reunións nas que se fixarán os
obxectivos a conseguir e a forma de levalos a
cabo, colaborando na difusión e publicidade dos
mesmos.

Tamén, APE Galicia e a Confederación de
Empresario de Lugo poderán realizar
conxuntamente proxectos e estudios de
manera propia, o en colaboración con terceros,
sempre en favor do colectivo.

 ASINADO O CONVENIO DE COLABORA-

 REUNIÓN DA MESA DO EMPREGO

CIÓN ENTRE APE GALICIA E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LUGO

AUTÓNOMO PARA COÑECER AS BASES
DE TRABALLO DO TERCEIRO PLAN DE
RESCATE DA XUNTA DE GALICIA

Ademais, as dúas entidades poderán colaborar
mutuamente nas accións formativas que poidan
realizar, poñendo a disposición mutua, en
condicións preferentes, as súas infraestructuras
e difundindo as acción entre os seus membros,
ofertando condicións preferentes para eles.

O luns 22 de marzo levouse a cabo a firma do
convenio de colaboración entre APE Galicia e a
Confederación de Empresarios de Lugo co que
se comeza unha nova relación entre ambas
institucións que esperan sexa beneficiosa, sobre
todo, para as persoas traballadoras autónomas
da provincia.
No acto, realizado través de videoconferencia,
tanto o presidente de APE Galicia, José Ramón
Caldas, acompañado pola secretaria técnica da
asociación, Sonia Acuña, como o secretario
xeral da Confederación de Empresario de Lugo,
Jaime Luis López Vázquez, mostráronse moi
predispostos a colaborar para defender os
intereses dos seus asociados, sobre todo, nesta
situación crítica que se está a vivir coa
pandemia.

A conselleira de Emprego e Igualdade, María
Jesús Lorenzana, convocou hoxe pola tarde
unha nova reunión da Mesa de Emprego
Autónomo á que asistiron o presidente de APE
Galicia, José Ramón Caldas e a secretaria técnica
executiva, Sonia Acuña Pazos, para presentar as
bases do III Plan de Rescate da Xunta de Galicia
dirixido a persoas traballadoras autónomas e
empresas.
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Tamén estiveron presentes a directora Xeral de
Emprego, Traballo Autónomo e Economía
Social, Covadonga Toca Carús; e os
representantes de ATA Galicia, Álvaro Viqueira
e Rafael Granados, e de Agtamar UPTA, Eduardo
Abad, que tamén forman parte da Mesa do
Emprego Autónomo xunto con APE Galicia.

Coa firma do convenio do colaboración entre
APE Galicia e a Confederación de Empresarios
de Pontevedra - CEP comeza unha nova relación
entre ambas institucións, que móstranse
predispostas a colaborar na defensa dos seus
asociados de forma conxunta, aunando forzas
para o apoio do colectivo, sobre todo, nesta
situación crítica que se está a vivir coa
pandemia.

Neste terceiro Plan de Rescate, o obxectivo é o
de protexer o tecido produtivo e apoiar o
mantemento da actividade económica e o
emprego mediante a solvencia e a redución do
endebedamento.

Tanto José Ramón Caldas, presidente de APE
Galicia, como de Jorge Cebreiros, presidente da
Confederación de Empresarios de Pontevedra,
coincidiron en destacar a importancia de
concentrar esforzos e establecer liñas de
traballo común para optimizar recursos e
defender os intereses do colectivo autónomo,
xerais e comúns.

Nesta xuntanza, a directora xeral de Emprego
presentou as liñas de actuación deste plan para
poder traballar sobre elas e continuar apoiando
a estes sectores tan importantes para a
recuperación da economía galega, sobre todo
tendo en conta que a súa situación segue sendo
crítica pola crise sanitaria do Covid-19.

O convenio tamén trata de impulsar e divulgar
actividades que resulten de interese para
ambas as institucións, propiciando o desenvolvemento económico na provincia de
Pontevedra, polo que Ape Galicia e a CEP
facilitarán información sobre as súas
respectivas liñas de actuacións que poidan ser
de interese para os seus colectivos.

En próximas reunións de traballo, coa
colaboración e aportacións de todos os axentes
implicados, desenvolveránse as estratexias que
marcarán este novo Programa de Rescate co
que se pretenderá protexer ao sector e ao
emprego.

Ambas as entidades traballarán conxuntamente
para a elaboración de propostas relativas a
materias de interese xeral ou sectorial das
persoas traballadoras autónomas, así como
información, formación, fomento da empregabilidade, implantación de sistemas de calidade e
novas tecnoloxías.

 ASINADO O CONVENIO DE COLABORA-

CIÓN ENTRE APE GALICIA E A CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE PONTEVEDRA
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 ABERTO O PRAZO DE INSCRICIÓN

PARA OS CURSOS DE FORMACIÓN
GRATUITOS NO MES DE ABRIL
ORGANIZADOS POR MAUDE STUDIO
E APE GALICIA

APE GALICIA - FORMACIÓN

 CURSO EN LIÑA DE INGLÉS PARA OS

SECTORES DA HOSTALARÍA E
TURISMO NA RIBEIRA SACRA - NIVEL
MEDIO AVANZADO

Xa se pode realizar a inscrición para os CURSOS
GRATUITOS organizados por APE Galicia e
Maude Studio que comezan no mes de ABRIL.

APE Galicia pon en marcha este curso de inglés
medio-avanzado que inclúe leccións e
vocabulario para o seu uso en contornas de
negocios do sector hostaleiro e turístico.

Subvencionados pola SEPE, a formación está
dirixida a persoas traballadoras autónomas,
traballadores por conta allea ou en situación de
ERTE en todos os sectores e pódese facer desde
casa, ao ritmo de cada un.

Este curso é válido tanto para persoas
autónomas ou empregados/as de micropemes
do sector, ou persoas en situación de
desemprego da zona da Ribeira Sacra.

Comercio e Marketing, Hostalaría e Turismo,
Servizo a Empresas... Tres bloques onde seguro
que atoparás un curso que se adapte as túas
necesidades ou intereses.

O seu principal obxectivo é preparar ao
alumno/a para establecer con fluidez unha
relación comercial co cliente, utilizar fórmulas
de cortesía habituais na atención ou xestión de
reclamacións e queixas, tanto a nivel escrito
como oral.

INFO e INSCRIPCIONES: www.apegalicia.gal ou a
través
do
correo
electrónico:
info@apegalicia.es

74 horas repartidas en clases en liña e titorías
do 15 de marzo ao 19 de maio de 2021.
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 CURSO ONLINE DE SERVIZOS DE

EMPRESAS

INFORMACIÓN PARA
AUTÓNOMOS


O NOVO PLAN DE RESCATE DA
DEPUTACIÓN DE A CORUÑA CONTARÁ
CON 12 MILLÓNS DE EUROS PARA OS
SECTORES MÁIS AFECTADOS POLO COVID

A Deputación da Coruña aprobou por unanimidade unha nova liña do Plan de Emprego
Local (PEL) cun orzamento doutros 12 millóns
de euros para axudas destinadas aos autónomos e pequenas empresas dos sectores máis
afectados pola Covid-19, coma a hostalería, o
pequeno comercio ou as empresas relacionadas
co sector turístico, o que supón preto dun 7% do
orzamento total da Corporación para este ano.

Novos grupos en abril dos CURSOS GRATUITOS
ONLINE de SERVIZOS DE EMPRESAS para
persoas traballadoras autónomas, por conta
allea, desempregados e en situación de ERTE,
organizados por Maude Studio e APE Galicia.
Inscripciones: www.apegalicia.gal
➕ INFO: info@apegalicia.es

O novo plan dará continuidade ao PEL-Reactiva,
realizado en colaboración cos concellos, que
están a distribuir as axudas por importe total de
12,5 millóns de euros entre miles de pequenas
empresas da provincia.
Ademais das liñas habituais para subvencionar a
contratación de persoal ou impulsar a actividade das empresas, o PEL 2021 incorporará
importantes novidades como axudas para
subvencionar o 70% da cota de autónomos ou a
posibilidade de compatibilizar as diferentes
liñas de axudas entre si.
Tamén se aprobaron os convenios coas cidades
da Coruña, Ferrol e Santiago de Compostela nos
que a Deputación achegará un total de 3 millóns
de euros para complementar os fondos dos
plans de reactivación económica destes tres
municipios.
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 NOVA EDICIÓN DO PROGRAMA RES-

e económica, crearanse, así mesmo, oficinas de
asesoramento en materia de Responsabilidade
Social Empresarial nas catro provincias galegas
a través das cales se desenvolverán actividades
de divulgación como charlas, obradoiros
telemáticos, encontros con expertos, asesoramento personalizado e actuacións de dinamización con sectores e asociacións.

PONSABILÍZATE DA XUNTA DE GALICIA
NA QUE SE FOMENTARÁ A IMPLANTACIÓN DE MEDIDAS DE IGUALDADE

En canto ao fomento da igualdade, a Xunta de
galicia apoia ás entidades locais galegas na
promoción da igualdade con 1,5 millóns de
euros este ano. Este programa permitiu en 2020
o desenvolvemento de 250 actividades de
conciliación. En 2021, tamén convocaranse as
axudas para impulsar a igualdade laboral, a
conciliación e a responsabilidade social empresarial con 1,6 millóns, a través de incentivos
para o fomento de teletraballo e a flexibilidade
horaria e financiamento para a adquisición de
equipos informáticos para garantir o dereito á
conciliación.

O programa Responsabilízate da Xunta de
Galicia contará cunha nova edición este ano
que, ademáis de ofrecer asesoramento gratuito
e personalizado ás pequenas e medianas
empresas galega sobre Responsabilidade Social
Empresarial, a Consellería de Emprego e
Igualdade, a través da Dirección Xeral de
Relacións Laborais, incluirá tamén asesoramento para a aplicación de medidas de fomento da
igualdade de oportunidades e impulso ao
talento feminino.

 PASOS PARA OBTER O NOVO CÓDIGO

QR PARA A HOSTALARÍA EN GALICIA
ASOCIADO AO PASSCOVID

Así, por unha banda, Responsabilízate ofrecerá
ao tecido empresarial galego un servizo de
titorización para a diagnose, formación e posta
en marcha de plans no ámbito da Responsabilidade Social Empresarial, que aposte por
unha xestión rendible de forma éticas para
xerar unha maior productividade, lealtade do
cliente, acceso a mercados e credibilidade e da
igualdade.

A partir do venres 5 de marzo é obrigatorio para
todos os establecementos hostaleiros de Galicia
que queran abrir e prestar servizo, mostrar nun
sitio visible na entrada a información do aforo
permitido do local e o novo código QR para a
hostalaría asociado a aplicación Passcovid.

O Goberno galego conta cunha estratexia
propia de Responsabilidade Social Empresarial
que ten como obxectivo mellorar a súa xestión
ao longo dos dous próximos anos, impulsando
novas actuacións como programas de titorización e formación ou a creación dun centro
virtual de coñecemento a través do cal se poña
a disposición das empresas unha contorna de
teleformación.

Este código QR que permitirá rastrexar tanto ao
local, como aos visitantes ou clientes para ter un
control real sobre o público atendido, xa está
disponible na páxina web de Turespazo.
Para descárgalo e colocalos xunto cos carteis co
aforo permitido, tanto na parte interna ou
externa do negocio segundo o nivel de alarma,
hai que seguir os seguintes pasos:

Ademáis da ferramenta gratuita de autodiagnose que xa está activa e permite avaliar as
actuacións en materia socio-laboral, ambiental
17
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1) Alta no rexistro de Xunta de Galicia na web
Turespazo

pode añadir a información sobre os metros
cadrados do local ou a cantidade máxima de
persoas, e ela completará os outros datos.

O propietario do negocio hostaleiro ten que
darse de alta no rexistro da Xunta de Galicia na
páxina web Turespazo, onde tamén se poderá
obter o código QR e os carteis.

4) Cartel informativo e código QR
Unha vez completados os anteriores pasos, o
propio sistema xerará o cartel informativo sobre
o aforo do establecemento e o código QR do
mesmo, para colocar na entrada, nunha zona
visible.

Ao entrar na web, solicite o alta premendo a
ligazón Nuevo Usuario e abrirase unha nova
xanela para completar a información básica
para o novo usuario: nome, apelidos, dirección
de correo electrónico, NIF/CIF, teléfono de
contacto e a signatura.

O propietario poderá elexir o idioma do cartel
(galego, español, inglés) e imprimilo enformato
A2 ou A3, segundo o espazo que teña para
colocalo.

Ademais destes datos personais do responsable, tamén vai pedir o código de inscrición do
establecemento, que se pode atopar no libro de
visitas de inspeción turística e no alta no Réxime
Especial de Traballadores Autónomos.

O código QR será o asociado á aplicación
Passcovid da Xunta de Galicia. No caso de que
os usuario non teñan esa aplicación no móvil, o
local disporá de códigos QR persoalizados que
lles permita a rastreabilidade en caso dunha
detección de COVID-19 positivo.

Este código está composto por letras e números
que correspóndense ao tipo de establecemento, a provincia onde se atopa e o código
numérico do mesmo.
2) Acceder as
establecemento

ferramentas

para

A pesar de ser rercomendable, os clientes non
están obrigados a escanear o QR para entrar
nun establecemento, aínda que toda a
hostalaría de Galicia debe ter o seu código
disponible na entrada a partir do 5 de marzo.,

o

Unha vez creada a conta, xa se pode identificar
na páxina inicial da web de Turespazo para
acceder a ferramenta, onde aparecerán os
establecementos que se atopen baixo o cargo
da persoa responsable, que poden ser bar,
cafetería e restaurante.

Aplicación Passcovid
Esta aplicación oficial da Xunta de Galicia, que
naceu como ferramenta de información polo
coronavirus e para rastrexar posibles contaxios,
pódese descargar tanto para teléfonos Android
ou para o IPhone.

Ao escoller un deses establecementos, entramos na súa páxina onde podemos atopar as
sección de datos do establecemento, comida
para levar ou Declaración de Aforo e
trazabilidade. Esta última é a que nos interesa.

Unha vez descargada, sólo hai que aceptar as
condicións legais, elexir idioma e indicar o noso
concello para poder utilizala.

3) Declaración de aforo e trazabilidade

Para poder escanear o código QR dun
establecemento que se vai a visitar, elexir o
icono de posición (o cuarto na marxe inferior da
aplicación).

Na sección "Declaración de aforo e trazabilidade” atoparás onde engadir a cantidade
máxima de persoas que o establecemento pode
atender tanto no interior como no exterior.

Permitir o acceso á nosa cámara do móbil para
poder facer a captura do QR do local, engadindo
a información na miña lista de visitas.

Para facilitar o cálculo necesario para a
Declaración de aforo e trazabilidade, obrigatoria para a apertura do local, a plataforma
dispón dunha ferramenta calculadora na que se
18
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 INFORMACIÓN SOBRE A REGULACIÓN

DOS ERTES DE FORZA MAIOR COA
DESESCALADA DA TERCEIRA ONDA
CORONAVIRUS


A XUNTA APRAZA ATA O VENRES 12
DE MARZO A OBRIGATORIEDADE DE
DESCARGAR OS CARTEIS E CÓDIGOS QR
QUE
DEBEN
COLOCAR
OS
ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA

A Xunta decidiu estender a moratoria para a
descarga dos carteis de aforo dos locais e do
código QR para o rastrexo de posibles contaxios
da Covid-19 ata o próximo venres 12 de marzo
ás 00 horas, co fin de que os hostaleiros poidan
adaptarse á nova normativa e á posta en
marcha dun Plan de hostalería segura que
permita compatibilizar a actividade no sector
coas normas sanitarias.
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As visitas masivas á páxina web para a descarga
as ferramentas, para a obtención do código QR
ou para facer consultas provocaron sobre as
novidades que presenta esta normativa, nas
últimas horas presentáronse algúns problemas
técnicos que xa están resoltos.

Nivel 1
Peche perimetral dos concellos
Non se permiten reunións entre non convivintes
Hostalaría pechada como ata agora

Con todo, a Xunta recorda que as demais
medidas decretadas para a reapertura segura
da hostalería son de obrigado cumprimento
desde que entraron en vigor o pasado 26 de
febreiro. Así, deberá respectarse o límite de
capacidade permitida, sobre todo nas terrazas,
nas que non poderá superar o 50% do total,
ademais dos horarios de apertura e peche, a
distancia de seguridade, o uso de máscara e, en
definitiva, todas as medidas que figuran na orde
do 25 de febreiro do 2021 pola que se
establecen as actuacións necesarias para a
posta en marcha do Plan de hostalería segura en
Galicia.

Concello afectado: Soutomaior
Nivel 2
- Permítese a movilidade entre concellos coa
mesma incidencia
Reunións de ata 4 persoas non convivintes
- Hostalaría: abren as terrazas ata as 18 horas,
cun aforo do 50%
Os concellos afectados son:
A) Área sanitaria da Coruña: Aranga, Arteixo,
Cambre, Carballo, Carral, A Coruña, Culleredo, A
Laracha, Malpica de Bergantiños, Miño, Muxía,
Paderne, Sada, Vilasantar, Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cabana de Bergantiños, Camariñas, Cee, Cerceda, Coirós, Coristanco, Dumbría,
Fisterra, Irixoa, Laxe, Oleiros, Oza-Cesuras,
Sobrado, Vilarmaior, Vimianzo, Zas.

Se ti es un dos hostaleiros que tiveches
problemas ou dúbidas coa plataforma e as súas
ferramentas, podes consultar a guía que
adxuntamos cos pasos a seguir para obter tanto
o código QR como os carteis.

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



CAMBIOS NAS MEDIDAS DE
PREVENCIÓN CONTRA A EXPANSIÓN DO
CORONAVIRUS NO PROCESO DE DESESCALADA GRADUAL EN GALICIA

Nivel 3
- Permítese a movilidade entre concellos coa
mesma incidencia
Apertura das instalacións deportivas
Reunións de ata 4 persoas non convivintes
Hostalaría: aforo do 30% no interior e do
50% no exterior ata as 18 horas

Publicada no DOG un novo decreto que
modifica ao do 25 de febreiro, nos que se
especifican os cambios xurdidos nas medidas
restritivas debido ao proceso de desescalada
gradual e que terá efecto a partir do venres 5 de
marzo de 2021 ás 00 horas.

Os concellos que están neste nivel son: A Pobra
do Brollón, Guitiriz, Lourenzá, Porto do Son,
Tordoia, Mos, Mondariz, Pazos de Borbén,
Cariño, Boborás.
E ademáis, os das áreas sanitarias de Vigo, Lugo,
Ourense, Santiago e Ferrol: A Abadín, Alfoz,
Antas de Ulla, Baleira, Barreiros, Becerreá,

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

Monforte de Lemos, Outeiro de Rei, A
Pontenova, Rábade, Sober, Bande, Beade,
Celanova, A Merca, A Mezquita, Punxín, Sandiás, Taboadela, Viana do Bolo, Verea,
Xunqueira de Espadanedo, Arzúa, Dodro,
Frades, Ordes, Rois, Moaña, Oia, Redondela.
Excepcións a limitación da liberdade de
circulación entre concellos:
- Asistencia a centros, servizos e
establecementos sanitarios.
- Cumprimento de obrigas laborais,
profesionais, empresariais, institucionais, sindicais e de representación de traballadores ou
legais.
- Asistencia a centros universitarios, docentes e
educativos, incluídas as escolas de educación
infantil.
- Retorno ao lugar de residencia habitual ou
familiar.
- Asistencia e coidado, incluído o acompañamento, a maiores, menores, dependentes,
persoas con discapacidade ou persoas
especialmente vulnerables.
- Desprazamento a entidades financeiras e de
seguros ou estacións de servizo en territorios
limítrofes.
- Actuacións requiridas ou urxentes ante os
órganos públicos, xudiciais ou notariais.
- Renovacións de permisos e documentación
oficial, así como outros trámites administrativos
inaprazables.
- Realización de exames ou probas oficiais
inaprazables.
- Coidado de hortas e animais.
- Asistencia a academias, autoescolas e centros
privados de ensino non regrado e centros de
formación.
- Desprazamento a establecementos comerciais
polo miúdo de alimentación, bebidas, produtos
e bens de primeira necesidade en territorios
limítrofes cando non exista alternativa no
propio concello.
- Por causa de forza maior ou situación de
necesidade.
- Adestramentos ou competicións de ámbito
federado profesional ou non profesional
permitidos.
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Modificiacións en medidas de prevención
específicas

Á hora de determinar os comerciantes que
poden exercer a súa actividade, o concello
poderá priorizar aqueles que comercializan
produtos alimentarios e de primeira necesidade, asegurando que non se manipulen os
produtos comercializados neles por parte dos
consumidores.

Velorios e enterros
Os velorios poderán realizarse en todo tipo de
instalacións, públicas ou privadas, debidamente
habilitadas cun límite máximo, en cada
momento, de 10 persoas por túmulo, sexan ou
non conviventes, e 25 persoas no exterior,
sexan ou non conviventes.

Os concellos establecerán requisitos de
distanciamento entre postos e condicións de
delimitación do mercado co obxectivo de
procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal entre traballadores, clientes e
viandantes ou, na súa falta, será precisa a
utilización de medidas alternativas de
protección física.

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,
entre familiares e achegados, 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.

Actos e reunións laborais, institucionais,
académicos ou profesionais
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 ocupacional, e tamén nas reunións de xuntas de
comunidades de propietarios, poderanse realizar 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.

Mercados que desenvolven a súa actividade na
vía pública
No caso dos mercados que desenvolven a súa
actividade na vía pública ao aire libre ou de
venda non sedentaria, coñecidos como feiras, a
capacidade virá determinada polo número de
postos autorizados do xeito seguinte:
a) Nos mercados con menos de 50 postos
autorizados, poderán dispoñer do 100 % dos
postos habituais ou autorizados.

Non se poderá superar o trinta por cento 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.

b) Nos mercados que teñan entre 50 e 100
postos autorizados, poderán dispoñer do 75 %
dos postos habituais ou autorizados.
c) Nos mercados que teñan máis de 100 postos
autorizados, poderán dispoñer do 50 % dos
postos habituais ou autorizados.

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, polo que a solicitude deberá
ir acompañada dun plan de prevención de
contaxios de acordo cos criterios sinalados no
documento de recomendacións para eventos e
actividades multitudinarias no contexto da nova
normalidade pola COVID-19 en España,
elaborado polo Centro de Coordinación de
Alertas e Emerxencias Sanitarias da Dirección
Xeral de Saúde Pública, Calidade e Innovación,
do Ministerio de Sanidade, ou aqueloutros que
o desenvolvan, modifiquen ou substitúan.

Os concellos poderán aumentar a superficie
habilitada ou habilitar novos días para o
exercicio desta actividade para compensar as
limitacións previstas anteriormente, prestando
especial atención á vixilancia do cumprimento
das medidas sanitarias e protocolos aplicables
nestes contornos. En todo caso, limitarán a
afluencia de clientes de maneira que se asegure
o mantemento da distancia de seguridade
interpersoal.
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Procesos selectivos polas administracións
públicas e entidades do sector publico

capacidade total ao 30 % e se extremen as
medidas de protección nas actividades de tipo
grupal que se realizan neles, cun máximo de
catro persoas sexan ou non conviventes,
excluído o monitor ou guía, para as actividades
grupais. En todo caso, será obligatorio o uso da
máscara tanto en actividades individuais como
grupais.

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.

Os centros de día de maiores e persoas con
discapacidade e os ocupacionais, así como as
casas do maior permancerán abertos.

Deberán establecerse unha planificación
axeitada para controlar os accesos e o fluxo de
circulación dos asistentes co fin de evitar
aglomeracións, ademáis das medidas necesarias para manter a distancia de seguridade
interpersoal no resto das instalacións ou, na súa
falta, a utilización de medidas alternativas de
protección física.

Normativa
Presidencia da Xunta de Galicia
– DECRETO 37/2021, do 4 de marzo, polo que se
modifica o Decreto 31/2021, do 25 de febreiro,
polo que se adoptan medidas no territorio da
Comunidade Autónoma de Galicia para facer
fronte á crise sanitaria, na condición de
autoridade competente delegada no marco do
disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de
outubro, polo que se declara o estado de alarma
para conter a propagación de infeccións
causadas polo SARS-CoV-2. 12977

O uso da máscara será obrigatorio en todo
momento e 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.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210304/2578/AnuncioC3B0040321-1_gl.html

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.

Consellería de Sanidade
– ORDE do 4 de marzo de 2021 pola que se
modifican a Orde do 25 de febreiro de 2021 pola
que se establecen medidas de prevención
específicas como consecuencia da evolución da
situación epidemiolóxica derivada da COVID-19
na Comunidade Autónoma de Galicia e 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. 12988

A solicitude deberá ir acompañada dun plan de
prevención de contaxios de acordo cos criterios
sinalados no documento de recomendacións
para eventos e actividades multitudinarias no
contexto da nova normalidade pola COVID-19
en España, elaborado polo Centro de Coordinación de Alertas e Emerxencias Sanitarias da
Dirección Xeral de Saúde Pública, Calidade e
Innovación, do Ministerio de Sanidade, ou
aqueles outros que o desenvolvan, modifiquen
ou substitúan.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210304/2578/AnuncioC3K1040321-4_gl.html

Centros sociocomunitarios, centros cívicos,
centros de convivencia, centros sociais
Permanecerá suspendida a súa actividade ao
público agás nos concellos que estén no nivel
medio de restrición que poderán realizar a súa
actividade sempre que se limite a súa
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 XA ESTÁN ACTIVOS OS CAMBIOS DE

- Apertura das instalacións deportivas

CONCELLOS NOS DISTINTOS NIVEIS DE
RESTRICIÓNS EN GALICIA

- Reunións de ata 4 persoas non convivintes
- Hostalaría: aforo do 30% no interior e do 50%
no exterior ata as 18 horas.

 A XUNTA ACORDA COA HOSTALARÍA

UNHA DESESCALADA SEGURA, GRADUAL E BASEADA NA MELLORA DA
SITUACIÓN SANITARIA EN GALICIA

A partir do 8 de marzo, a situación no territorio
galego queda da seguinte maneira, segundo as
modificacións pulbicadas no DOG, número
44bis do venres 5 de marzo.

A Xunta consensuará cos representantes da
hostalería galega os pasos que se van dar para a
progresiva reapertura do sector no marco
dunha desescalada gradual e segura, tal e como
se acordou hoxe nun encontro entre os
representantes da Administración autonómica
e dos hosteleiros para coñecer as prioridades do
sector nun proceso baseado na baixada de
contaxios e que é froito dun esforzo colectivo.

NIVEL MÁXIMO: Boborás, A Mezquita, A Pobra
de Brollón e Soutomaior
- Peche perimetral dos concellos
- Non se permiten reunións entre non
convivintes

Na reunión, á que asistiron o vicepresidente
primeiro, Alfonso Rueda; o conselleiro de
Sanidade, Julio García Comesaña, e a conselleira
de Traballo, María Jesús Lorenzana, acordouse
que os hostaleiros farían as súas propostas
sobre como ir desescalando nas vindeiras
semanas e ir ampliando horarios e reabrindo os
negocios que aínda permanecen pechados se se
manteñen os bos datos epidemiolóxicos dos
últimos días. Esas propostas serán analizadas
posteriormente polo comité clínico, que
avaliará a súa idoneidade.

- Hostalaría pechada como ata agora
NIVEL ALTO: Arteixo, Cambados, Cariño,
Guitiriz, Lourenzá, Miño, Mos, Mugardos,
Paradela, Ponte Caldelas, Ponteceso, Sobrado e
Vilanova de Arousa.
- Permítese a movilidade entre concellos coa
mesma incidencia
- Reunións de ata 4 persoas non convivintes

De feito, pese a que nos últimos días se
incrementaron os controis sobre as restricións,
as denuncias baixaron, proba do bo
comportamento dos clientes e do interese dos
profesionais por cumprir as normas do plan de
hostalería segura.

- Hostalaría: abren as terrazas ata as 18 horas,
cun aforo do 50%
NIVEL MEDIO: Os concellos restantes.
- Permítese a movilidade entre concellos coa
mesma incidencia
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No encontro tamén se falou da progresiva
implantación das medidas para o control da
capacidade dos locais e dos contaxios, como son
a descarga dos carteis de ocupación e do código
QR. Dous de cada tres hostaleiros xa os
descargaron e fan uso deles, pero como
recordou o vicepresidente primeiro no
encontro, o venres remata o prazo para
adaptarse á norma, de aí que solicitase aos
representantes do sector que informen aos seus
asociados da necesidade de aplicar estas
medidas.

 COMEZAN OS CURSOS DE PROTECCIÓN

DE RISCOS LABORAIS DO ISSGA

A Xunta segue do lado do sector para
consensuar unha desescaldada segura e para
axudalo a saír destra crise, de aí a posta en
marcha do segundo plan de rescate, do que xa
se teñen recibido 37.000 solicitudes de axudas
directas que comezarán a pagarse neste mes de
marzo.

O Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de
Galicia (ISSGA), dependente da Consellería de
Emprego e Igualdade, comeza hoxe a súa oferta
formativa sobre a prevención de riscos laborais
con dous cursos dirixidos a 400 alumnos e
alumnas.

Alfonso Rueda contrastou esta dilixencia da
Xunta para o pago das axudas coa falta de
concreción do Goberno central, que aínda non
precisou as anunciadas hai días e que segue
sumido en discusións e divisións internas que en
nada axudan a un sector que precisa liquidez e
plans de recuperación.

Un dos dous cursos que forman parte do Plan
anual de actividades do Issga beneficiará a 300
persoas que recibirán en liña cualificación
básica de prevención de riscos laborais ata o
próximo 5 de maio, data na que se realizará
unha proba final.
O outro curso impartirase para 100 alumnos e
alumnas interesados en actividades de tempo
libre, que finalizará o 6 de maio.

 O COMITÉ TÉCNICO DA XUNTA DE

GALICIA QUE FAI O SEGUIMENTO DA
EVOLUCIÓN
DA
COVID
DECIDE
MODIFICAR OS CONCELLOS QUE ESTÁN
NOS DISTINTOS NIVEIS DE RESTRICIÓNS

Este ano, a Xunta de Galicia ofrece 1.100 prazas
en total nos cursos de prevención de riscos
laborais de nivel básico, un 33% máis que o
pasado ano, repartidas en cinco convocatorias,
dúas das cales son específicas: unha para
actividades de tempo libre (en colaboración coa
Consellería de Política Social, a través da
Dirección Xeral de Xuventude, Participación e
Voluntariado) e outra para traballadores
autónomos.
A través destas acción formativas, que este ano
desenvolveranse na modalidade en liña, a
través da aula virtual da Escola Galega de
Administración Pública (EGAP), promoveranse
comportamentos seguros e a correcta utilización de equipos de traballo e protección,
fomentando o interese e cooperación dos traballadores nunha acción preventiva integrada.
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Os alumnos e alumnas tamén aprenderán a
realizar avaliacións elementais de riscos e, no
seu caso, establecer medidas preventivas do
mesmo carácter compatibles co seu grao de
formación e colaborarán na avaliación e o
control dos riscos xerais e específicos da
empresa, efectuando visitas para o efecto,
atención a queixas e suxestións, rexistro de
datos, e cantas funcións análogas sexan
necesarias. Nos cursos tamén se inclúe
formación para saber actuar en caso de
emerxencia e primeiros auxilios e como
cooperar cos servizos de prevención.

 O GOBERNO CENTRAL E AS COMU-

NIDADES AUTÓNOMAS ACORDAN
ACTUACIÓNS PARA SAN XOSÉ E
SEMANA SANTA
O Consello Interterritorial do Sistema Nacional
de Saúde, no que se atopan representadas
todas as Comunidades e Cidades Autónomas e
o Ministerio de Sanidade, aprobou a declaración
de actuacións coordinadas fronte á Covid-19
con motivo da festividade de San Xosé e da
Semana Santa 2021.
O obxectivo é prescindir de actividades non
esenciais onde non poida garantirse o
cumprimento das medidas preventivas, manter
aquelas que demostraron ser efectivas para o
control da pandemia e evitar viaxes
innecesarias durante o período comprendido
entre o 17 e o 21 de marzo, naqueles territorios
nos que sexa festivo o día 19, como desde o 26
de marzo ao 9 de abril.
Medidas de obrigado cumprimento
Mobilidade: Estará limitada polo peche
perimetral de todas as Comunidades Autónomas, salvo nas Illas Canarias e Illas Baleares. Con
todo, non se poderá entrar nos seus territorios
salvo nos supostos establecidos. Ademais,
limitarase a mobilidade nocturna como máximo
a partir das 23:00 e ata as 6:00 horas.
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Reunións: Limitación de reunións en espazos
públicos pechados a como máximo 4 persoas e
seis en espazos públicos abertos. Ademais, en
espazos privados as reunións limitaranse a
conviventes.

e portavoz do Goberno, María Jesús Montero,
dos 11.000 millóns de euros dos que está
dotado estes fondos, destinaranse 7.000
millóns de euros a axudas directas a pemes e
persoas traballadoras autónomas para que
poidan cubrir os seus gastos fixos e débedas a
provedores, sempre que se xustifique unha
caída da facturación do 30% durante a
pandemia.

Recomendacións
Non baixar o nivel de alerta no que se atopa
cada comunidade autónoma desde as dúas
semanas previas ao comezo da Semana Santa
aínda que os indicadores sexan favorables, e por
tanto, manter as medidas establecidas nese
momento, ou aumentalas se a evolución dos
indicadores así o esixise.

O Goberno central transferirá a xestión dos
fondos ás Comunidades Autónomas aínda que a
Axencia Tributaria se encargará de vixiar que a
concesión chegue a empresas o persoas que
realmente o necesiten e poidan facer bo uso
deles.

Non celebrar eventos masivos que impliquen
aglomeración ou concentración.

Dos 4.000 millóns de euros restantes, o Plan de
Rescate inclúe unha partida de 3.000 millóns de
euros para a reestructuración dos créditos
avalados por el Instituto de Crédito Oficial (ICO),
cuxa xestión recaerá sobre os bancos xa que son
os que coñecen ao detalle estos créditos, e os
1.000 millóns que faltan, destinaranse a
recapitalizacións de empresas medianas.

Facer unha campaña institucional para evitar a
relaxación de comportamentos baixo o lema
“Non salvamos semanas, salvamos vidas”.

 APROBADO O PLAN DE RESCATE DO

GOBERNO CENTRAL DOTADO CON
11.000 MILLÓNS DE EUROS

 O CONSELLEIRO DE SANIDADE, JULIO

GARCÍA COMESAÑA,
VARIACIÓNS
NOS
RESTRICIÓNS

ADIANTA
NIVEIS

AS
DE

O Consello de Ministros extraordinario
celebrado O 12 de marzo aprobou de xeito
definitivo o Plan de Rescate aos sectores máis
perxudicados pola crise do Covid-19, tal e como
anunciara o presidente do Goberno, Pedro
Sánchez, fai unhas semanas.
Segundo confirmou a vicepresidenta terceira e
ministra de Asuntos Económicos e Transformación Dixital, Nadia Calviño, na rolda de
prensa posterior ao Consello de Ministros
extraordinario xunto coa a ministra de Facenda
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 PUBLICADAS NO BOE AS MEDIDAS

1) Liña Covid de axudas directas a autónomos
e empresas

EXTRAORDINARIAS DE APOIO Á SOLVENCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA Á
PANDEMIA

Obxecto
A regulación da concesión das axudas directas
as persoas traballadoras autónomas (empresarios e profesionais) e empresas para o apoio á
solvencia e redución do endeudamento do
sector privado.
Destinatarios
Poderán acceder a elas as empresas non
financieiras e autónomos cuxos ingresos caesen
como mínimo un trinta por cento con respecto
a 2019, dentro dun conxunto de case cen
sectores e actividades, os máis prexudicados
polas restricións, ademáis de ter o seu domicilio
fiscal en territorio español ou cando se trate de
entidades non residentes non financeiras que
operen en España a través de establecemento
permanente.

O Real Decreto-lei buscar seguir protexendo aos
territorios e sectores máis afectados pola
pandemia e que son fundamentalmente viables,
anticipándose a posibles problemas de solvencia debido ás restricións de actividade e
minimizar o impacto da Covid-19 no tecido
produtivo e no emprego.

Orzamento
A dotación desta liña é de 7.000 millóns de
euros dividida en dous compartimentos:
·
2.000 millóns de euros específico para as
empresas de Canarias e as Illas Baleares, as
rexións onde o sector turístico ten un peso
maior.

A norma articúlase en tres fondos: unha liña de
7.000 millóns de euros para axudas directas a
empresas e autónomos destinadas ao pago de
gastos fixos e débedas con provedores e outros
acredores; unha liña de 3.000 millóns para que
o ICO poida acompañar os procesos de
reestruturación de débeda financeira, e un
fondo de 1.000 millóns para a recapitalización
das empresas afectadas.

·
5.000 millones de euros para o resto das
comunidades, que se repartirá en función de
indicadores de renta, desemprego e paro
xuvenil.
As axudas son non reembolsables e de carácter
finalista e deberán destinarse ao pago de
débedas contraídas desde 1 de marzo de 2020
ata 31 de maio de 2021, tanto facturas con
provedores e gastos fixos como débedas
bancarias ou financeiras, subministracións
enerxéticas,...

Ademais, esténdense ata final de ano as
moratorias concursais e as medidas de axilización no ámbito da xustiza para proporcionar
un período que permita restablecer os
equilibrios patrimoniais ou abordar procesos de
reestruturación, entre outras actuacións.

As axudas poderán compensar ata un corenta
por cento da caída adicional de ingresos para as
micropemes e os autónomos e ata un vinte por
cento do resto de empresas, establecéndose as
seguintes cantidades
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·
3.000 euros para os autónomos que
tributan por módulos.

Dotación
A dotación desta liña é de 3.000 millóns de
euros que se poderán aplicar a tres niveis de
actuación sobre os préstamos que contan con
aval público:

·
Entre os 4.000 e 200.000 euros por
empresa para o resto.
Seguimento e control

·
Primer nivel: Extensión do prazo de
vencimento dos préstamos, adicional á
prolongación aprobada o pasado novembre.

Será responsabilidad das Comunidades
Autónomas e as Cidades de Ceuta e Melilla
destinar estos recursos á finalidade para a que
sexan concedidos, xa que serán as que
xestionen os créditos e terán que render contas
ante o Ministerio de Facenda e os órganos de
control externo.

·
Segundo nivel: Convertir estes préstamos
en préstamos participativos, mantendo a
cobertura do aval público.
·
Terceiro nivel: Excepcional e de último
recurso, realizar transferencias directas a
persoas traballadoras autónomas e pemes para
a reducción do principal da financiación avalada
contraída durante a pandemia.

Compromiso
A empresa beneficiaria destas ayudas deberá
xustificar ante el órgano concedente o
mantenemento da actividade que da dereito ás
axudas a 30 de xuño de 2022.

Co fin de articular estas medidas -ha indicado
Calviño-, se aprobará un Código de Buenas
Prácticas para articular estas medidas e que o
sector financieiro e el resto de organismos
poidan implicarse no apoio destas empresas.

Prazo
Estes Convenios deberán asinarse no prazo dun
mes desde a entrada en vigor do presente Real
Decreto-Lei, procedéndose polo Ministerio de
Facenda á transferencia dos fondos correspondentes a cada Comunidade Autónoma dentro
dos 10 días seguintes á data en que adquira
eficacia cada convenio.

3) Fondo de recapitalización de empresas
afectadas por Covid
Obxecto
Achegar apoio público temporal baixo criterios
de rendibilidade, risco e impacto en
desenvolvemento sostible, para reforzar a
solvencia das empresas con sede social en
España, en forma de instrumentos de débeda,
de capital e híbridos de capital, ou unha
combinación deles, a empresas non financeiras,
que previamente o solicitaron e que atravesen
dificultades de carácter temporal como
consecuencia da pandemia da COVID-19.

2) Liña para a reestructuración da débeda
financieira Covid
Obxecto
Establecer medidas de apoio público e
introducir un Código de Boas Prácticas que,
entre outros aspectos, fomente a coordinación
de entidades financieiras na adopción de
medidas que contribúan a reforzar a solvencia
das empresas e persoas traballadoras
autónomas con domicilio social en España que
atravesen un desequilibrio patrimonial temporal como consecuencia da caída significativa dos
seus ingresos derivada da pandemia da COVID19 e conten con aval público.

Dotación
A dotación deste Fondo ascende a 1.000
millones de euros, que se integrará no
Tesoro Público o importe dos dividendos,
intereses, plusvalías e calesquera outras
remuneracións que resulten das inversión ou
operación que se realicen.
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Xestión

Así, Feijóo adiantou que a hostalaría poderá
ampliar o seu horario limíte de peche das 18
horas que ten permitido ata o momento, ás 21
horas, agás nos concellos que se atopen no
máximo nivel de restricións, Vilardevós, Paradela e Maside, que contan cunha incidencia
acumulada a 14 días por riba de 500 casos, onde
manteranse as restricións ata agora vixentes: a
hostalaría pechada; non se permite a
mobilidade fóra destes concellos, nin as
reunións de non conviventes en ningún ámbito.

Este fondo será xestionado pola Compañía
Española de Financiamento do Desenvolvemento (Cofides), dependente do Ministerio de
Industria, Comercio e Turismo, e complementa
ao fondo SEPI para a recapitalización de
empresas estratéxicas de maior tamaño.
Compromiso
A súa utilización conlevará a participación do
Estado nos beneficios futuros das empresas, así
como unha estratexia de saída.

Ademáis do nivel máximo, haberá tres niveis
máis de restricións segundo a incidencia
acumulada, polo que os concellos cunha
incidencia a 14 días entre 250 e 500 casos,
Sobrado, Boborás, A Mezquita, Pontecesures,
Neda e Arteixo; permanecerán no nivel alto de
restricións e seguirán cos mesmos criterios polo
que a hostalaría só poderá abrir terrazas, co
mesmo aforo do 50% de ocupación máxima,
pero co horario ampliado ata as 21 horas.

-Normativa
Real Decreto-lei 5/2021, de 12 de marzo, de
medidas extraordinarias de apoio á solvencia
empresarial en resposta á pandemia da COVID19.

Para os concellos do nivel medio, cunha
incidencia a 14 días entre 150 e 250 e no que se
atopan os municipios de Boimorto, A Coruña,
Culleredo, Mugardos, Ponteceso, Valdoviño,
Bergondo, Laxe, Chantada, Guitiriz, Pantón,
Sober, Soutomaior e Coles; a hostalería mantén
o aforo do 30% no interior e do 50 % nas
terrazas; quedando tamén o horario límite de
peche ás 21 h.

https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/13/pdf
s/BOE-A-2021-3946.pdf

 A HOSTALARÍA PODERÁ ABRIR ATA AS

21 H. NA MAIORÍA DOS CONCE-LLOS
GALEGOS A PARTIR DO 19 DE MARZO

Os concellos restantes, nos que a incidencia é
inferior a 150 casos por 100.000 habitantes,
ampliase o aforo da hostalería do 30 ao 50% no
interior; nas terrazas sube o aforo do 50 ao 75%;
e o horario límite de peche ata as 21 horas.
Asemesmo, o presidente do Goberno galego
asegurou que tamén se actualizarán os aforos
noutras actividades, como instalacións deportivas, centros culturais ou lugares de culto; pero
que en ningún caso superarán o 50%.
A nivel xeral e seguindo as obrigas e recomendacións acordadas a nivel estatal, Galicia
continuará pechada perimetralmente, o toque
de queda permanecerá nas 22 horas, e as
reunións quedarán limitadas a seis persoas no
exterior e a catro no interior, estando prohibidas as reunións de non conviventes nos
domicilios.

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
avanzou as novas medidas acordadas hoxe na
reunión do comité clínico de expertos sanitarios
e que entrarán en vigor a partir deste venres 19
de marzo ás 00 horas, entre as que destacou as
relacionadas cos horarios e aforos da hostalería
e as reunións de non conviventes.
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Tras agredecer o esforzo de todos os galegos e
as galegas e pedir que se continúe actuando con
prudencia, Alberto Núñez Feijóo confirmou que
estas medidas serán revisadas antes dos
festivos de Semana Santa.

Baltar, Bande, A Baña, Baños de Molgas, Baralla,
Barbadás, O Barco de Valdeorras, Barreiros,
Barro, Beade, Beariz, Becerreá, Begonte,
Betanzos, Os Blancos, Boiro, A Bola, O Bolo,
Boqueixón, Bóveda, Brión, Bueu, Burela,
Cabana de Bergantiños, Cabanas, Caldas de
Reis, Calvos de Randín, Camariñas, Cambados,
Cambre, Campo Lameiro, Cangas, A Cañiza, A
Capela, Carballeda de Avia, Carballeda de
Valdeorras, Carballedo, O Carballiño, Carballo,
Cariño, Carnota, Carral, Cartelle, Castrelo de
Miño, Castrelo do Val, Castro Caldelas, Castro
de Rei, Castroverde, Catoira, Cedeira, Cee,
Celanova, Cenlle, Cerceda, Cerdedo-Cotobade,
Cerdido, Cervantes, Cervo, Chandrexa de
Queixa, Coirós, Corcubión, O Corgo, Coristanco,
Cortegada, Cospeito, Covelo, Crecente, Cualedro, Cuntis, Curtis, Dodro, Dozón, Dumbría,
Entrimo, Esgos, A Estrada, Fene, Ferrol, Fisterra,
Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Forcarei,
Fornelos de Montes, Foz, Frades, Friol,
Gomesende, Gondomar, O Grove, A Guarda, A
Gudiña, Guntín, A Illa de Arousa, O Incio, O Irixo,
Irixoa, Lalín, A Lama, Láncara, A Laracha,
Larouco, Laza, Leiro, Lobeira, Lobios, Lourenzá,
Lousame, Lugo, Maceda, Malpica de Bergantiños, Manzaneda, Mañón, Marín, Mazaricos,
Meaño, Meira, Meis, Melide, Melón, A Merca,
Mesía, Miño, Moaña, Moeche, MondarizBalneario, Mondariz, Mondoñedo, Monfero,
Monforte de Lemos, Montederramo, Monterrei, Monterroso, Moraña, Mos, Muíños, Muras,
Muros, Muxía, Narón, Navia de Suarna,
Negreira, Negueira de Muñiz, As Neves, Nigrán,
As Nogais, Nogueira de Ramuín, Noia, Oia,
Oímbra, Oleiros, Ordes, Oroso, Ortigueira,
Ourense, Ourol, Outeiro de Rei, Outes, OzaCesuras, Paderne de Allariz, Paderne, Padrenda,
Padrón, Palas de Rei, Parada de Sil, O Páramo, A
Pastoriza, 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, Ponte
Caldelas, Ponteareas, 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,
Ribeira, Riós, Riotorto, Rodeiro, Rois, O Rosal, A
Rúa, Rubiá, Sada, Salceda de Caselas, Salvaterra
de Miño, Samos, San Amaro, San Cibrao das
Viñas, San Cristovo de Cea, San Sadurniño, San

 PUBLICADAS

NO DOG AS NOVAS
MEDIDAS RESTRITIVAS DA DESESCALADA EN GALICIA

Publicadas no DOG número 52bis, do 17 de
marzo de 2021, os novas medidas aprobadas
pola Xunta de Galicia para continuar o proceso
de desescalada no territorio galego e que
entrarán en vigor o venres 19 de marzo ás 00
horas.
Niveis de restricións
Establécense catro niveis de restricións de
aplicación nos concellos galegos segundo a
incidencia acumulada de casos a 14 días.
Nivel Máximo
Maside, Paradela e Vilardevós
Nivel alto
Arteixo, Boborás, A Mezquita, Neda, Pontecesures e Sobrado
Nivel medio
Soutomaior, Pantón, Ponteceso, A Coruña,
Bergondo, Culleredo, Chantada, Guitiriz, Mugardos, Laxe, Coles, Valdoviño, Boimorto e
Sober
Nivel medio-baixo
Abadín, Abegondo, Agolada, Alfoz, Allariz,
Ames, Amoeiro, Antas de Ulla, Aranga, Arbo,
Ares, A Arnoia, Arzúa, Avión, Baiona, Baleira,
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Xoán de Río, Sandiás, Santa Comba, Santiago de
Compostela, Santiso, Sanxenxo, Sarreaus,
Sarria, O Saviñao, Silleda, As Somozas, Taboada,
Taboadela, A Teixeira, Teo, Toén, Tomiño,
Toques, Tordoia, Touro, Trabada, Trasmiras,
Trazo, Triacastela, Tui, Val do Dubra, O
Valadouro, Valga, Vedra, A Veiga, Verea, Verín,
Viana do Bolo, O Vicedo, Vigo, Vila de Cruces,
Vilaboa, Vilagarcía de Arousa, Vilalba, Vilamarín,
Vilamartín de Valdeorras, Vilanova de Arousa,
Vilar de Barrio, Vilar de Santos, Vilariño de
Conso, Vilarmaior, Vilasantar, Vimianzo, Viveiro, Xermade, Xinzo de Limia, Xove, Xunqueira de
Ambía, Xunqueira de Espadanedo e Zas.

Non se poderá utilizar o exterior dos edificios ou
da vía pública para a celebración de actos de
culto con acompañamento de público, nin para
a celebración de eventos masivos de calquera
índole que impliquen aglomeración ou
concentración de persoas.
Velorios e enterros
Os velorios poderán realizarse en todo tipo de
instalacións, públicas ou privadas cun límite
máximo de 10 persoas por túmulo, sexan ou
non conviventes, e 25 persoas no exterior,
sexan ou non conviventes.
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 do ministro de culto ou persoa
asimilada para a despedida do defunto.

Medidas Xerais
·

Galicia continúa pechada perimetralmente.

·

O toque de queda continúa de 22 a 6 horas.

Actividade cinexética, caza do xabaril e lobo, e
pesca

·
Quedan prohibidas as reunións de non
conviventes en espazos de uso privado, como os
domicilios.

As limitacións á entrada e saída de persoas
como as restricións á permanencia de grupos de
persoas en espazos quedarán exceptuadas
polas accións de caza colectiva que se realicen
exclusivamente sobre as especies cinexéticas do
xabaril e do lobo, nos seguintes supostos:

·
Mantense o peche das actividades de
festas, verbenas e outros eventos populares, así
como das atraccións de feiras.
·
As reunións en espazos de uso público
quedarán limitadas a seis persoas no exterior e
a catro no interior, agás nos concellos que se
atopen no nivel máximo de restricións, aínda
que se recomenda restrinxir ao máximo a
interacción social.

a) 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.

·
Permítese a libre circulación entre
concellos agás os que se atopen no nivel
máximo de restricións, aínda que se recomenda
limitar a mobilidade o máximo posible.

b) 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.

Lugares de culto
A asistencia a lugares de culto non poderá
superar o 50% da súa capacidade, salvo nos
concellos que se atopen no nivel máximo que
non poderá superar un terzo da súa capacidade,
e deberase publicar nun lugar visible.

c) Accións de caza como consecuencia de
accidentes graves de tráfico reiterados nun
mesmo punto quilométrico.
Está permitida a práctica da pesca fluvial e
marítima, deportiva e recreativa, en todas as
súas modalidades, sempre que se axusten ás
limitacións de grupos de persoas aplicables no
respectivo concello.

Deberá garantirse, en todo caso, o mantemento
da distancia de seguridade de 1,5 metros entre
as persoas asistentese e publicarse a
capacidade máxima nun lugar visible. Non se
poderán realizar actuacións de coros o
agrupacións vocais de canto.
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Establecementos e locais comerciais retallistas
e de actividades de servizos profesionais

Feiras e mercados
A capacidade virá determinada polo número de
postos autorizados do xeito seguinte:

Os establecementos e locais comerciais
retallistas e de actividades de servizos
profesionais abertos ao público que non formen
parte de centros ou parques comerciais non
poderán superar o 50% da súa capacidade total.
No caso de establecementos ou locais
distribuídos en varios andares, a presenza de
clientes en cada un deles deberá gardar esta
mesma proporción e deberán manter a
distancia de seguridade interpersoal, prestando
un servizo de atención preferente a maiores de
75 anos.

·
Menos de 50 postos autorizados, poderán
dispoñer do 100 % dos postos habituais ou
autorizados.
·
Entre 50 e 100 postos autorizados, poderán
dispoñer do 75 % dos postos habituais ou
autorizados.
·
Máis de 100 postos autorizados, poderán
dispoñer do 50 % dos postos habituais ou
autorizados.
Os concellos poderán aumentar a superficie ou
habilitar novos días para o exercicio desta
actividade para compensar estas limitacións e
poderá priorizar aqueles que comercializan
produtos alimentarios e de primeira
necesidade.

Poderán pechar ás 21.30 horas, agás que teñan
fixado, de acordo coa normativa vixente, un
horario inferior ou superior.
As grandes superficies 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.

Os concellos establecerán requisitos de
distanciamento entre postos e condicións de
delimitación do mercado co obxectivo de
procurar manter a distancia de seguridade
interpersoal entre traballadores, clientes e
viandantes, ademáis de sinalarse de forma clara
a distancia de seguridade entre clientes. A
distancia entre vendedor e o consumidor
poderá ser dun metro cando se conte con
elementos de protección ou barreira.

Centros e parques comerciais
Non poderán superar o cincuenta por cento da
súa capacidade total. No caso de
establecementos ou locais distribuídos en
varios andares, a presenza de clientes en cada
un deles deberá gardar esta mesma proporción
e establecer as medidas necesarias para manter
a distancia de seguridade interpersoal. Deberán
prestar un servizo de atención preferente a
maiores de 75 anos.

Academias, autoescolas e centros privados de
ensino non regrado e centros de formación
Poderase impartir dun modo presencial sempre
que non se supere unha capacidade do
cincuenta por cento respecto do máximo
permitido, establecendo as medidas necesarias
para manter a distancia de seguridade
interpersoal, aínda que priorizarase a
realización da actividade lectiva non presencial,
por medios telemáticos (en liña) sempre que
sexa posible.

A capacidade das zonas comúns dos centros e
parques comerciais queda limitada ao 30 %.
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.

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

Deberán dispor 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.
Deberán pechar ao público as 21.30 horas, agás
que teñan fixado, de acordo coa normativa
vixente, un horario inferior.
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Hoteis, albergues e aloxamentos turísticos

Actividade física e deportiva non federeda

Os hoteis, albergues e establecementos
turísticos permanecerán abertos, sen prexuízo
das limitacións vixentes de entrada e saída de
persoas en determinados ámbitos territoriais,
que deberán respectarse en todo caso.

·
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.
·
Nivel alto e medio: Poderá realizarse de
forma individual ou colectiva, sen contacto
físico e coa utilización de máscara. No caso da
práctica de forma colectiva, o máximo será de
seis persoas de forma simultánea, sexan ou non
conviventes, sen contar co monitor.

Os albergues poderán manter unha ocupación
máxima do 30 % das prazas nos espazos de
aloxamento compartido.
A ocupación das zonas comúns dos hoteis,
albergues e aloxamentos turísticos non poderá
superar o cincuenta por cento da súa
capacidade.

Nas instalacións e centros deportivos pechados
poderase realizar actividade deportiva en
grupos de ata catro persoas, sexan ou non
conviventes, e sen contar o monitor, sen
contacto físico, coa utilización de máscara e
sempre que non se supere o 30% da capacidade
máxima permitida. Tamén se permite o uso
deportivo das piscinas ao aire libre ou cubertas,
cunha ocupación máxima do 30 %.

Poderán realizar eventos nas condicións máis
seguras e facilitar servizos de hostalaría e
restauración para os clientes aloxados nos ditos
establecementos e para o resto seguindo a
condicións establecidas.
Parques e zonas deportivas de uso pública o
aire libre

·
Nivel medio-baixo: Poderá realizarse de
forma individual ou colectiva, sen contacto
físico e coa utilización de máscara. No caso da
práctica de forma colectiva, o máximo será de
seis persoas de forma simultánea, sexan ou non
conviventes, sen contar, de ser o caso, o
monitor.

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.

En instalacións e centros deportivos pechados
poderase realizar en grupos de ata catro
persoas, sexan ou non conviventes, e sen contar
o monitor, sen contacto físico, coa utilización de
máscara e sempre que non se supere o
cincuenta por cento da capacidade máxima
permitida. Tamén se permite o uso deportivo
das piscinas ao aire libre ou cubertas, cunha
ocupación máxima do 50 %.

Actos e reunións laborais, institucionais,
académicos ou profesionais
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
ocupacional, xuntas de comunidades de
propietarios poderanse realizar 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.

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 establecementos sanitarios

A realización dos citados actos non se poderá
superar o 30% da capacidade autorizada do
local, cun máximo de 75 persoas para lugares
pechados e de 150 persoas se se trata de
actividades ao aire libre, excepto nos concellos
que se atopen no nivel medio-baixo que
poderán realizarse cunha capacidade do 50%.

Só se permitirá a presenza dunha persoa
acompañante por usuario/a no caso de
menores, maiores dependentes ou mulleres
xestantes, e permitirase unha visita por
paciente en UCI non COVID.
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Lonxas

nestes casos 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.

Nas lonxas 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
indicada.

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.

Transportes
Nos vehículos e embarcacións que dispoñan de
asentos poderase ocupar a totalidade dos
asentos, mantenéndose a máxima separación
entre as persoas usuarias cando o nivel de
ocupación o permita.

Áreas de servizo para profesionais do
transportes
Co obxecto de posibilitar os descansos
adecuados en cumprimento da normativa de
tempos de condución e descanso e facilitar 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, incluído en horario nocturno.

Nos vehículos e 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.
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.

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
venda ou dispensación de bebidas alcohólicas.

Será obrigatoria a expedición de billete coa
identificación do servizo concreto de transporte
de que se trate e do vehículo ou embarcación
que o preste, 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 viaxe.

Bibliotecas, arquivos, museos e salas de
exposicións, monumentos e outros equipamentos culturais
Poderán realizarse actividades presenciais sen
superar o 30% da capacidade máxima permitida, agás nos concellos no nivel medio-baixo
que poderán acadar unha capacidade máxima
do 50% da capacidade máxima permitida.

Nos desprazamentos en vehículo particular está
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.

Este límite de ocupación será aplicable tamén á
realización de actividades culturais nestes
espazos e cun máximo de ata catro persoas nas
actividades de grupos, sexan ou non conviventes, excluído o monitor ou guía, e deberán
establecerse as medidas necesarias para
procurar a distancia de seguridade interpersoal
durante o desenvolvemento da actividade, agás
no caso de persoas conviventes.

Nos concellos de máximo nivel, poderán prestar
servizos de transporte para persoas conviventes, así como escolares, persoal sanitario,
pacientes ou traballadores non conviventes;
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Competicións deportivas con público, actividades en cines, teatros, auditorios, congresos e
outros eventos, e espazos similares, así como
recintos ao aire libe e noutros locais e
establecementos destinados a espectáculos
públicos e actividades recreativas

distancia de seguridade establecida co fin de
evitar posibles contaxios.
Según o nivel, a ocupación será:
·
Nivel máximo: Establecementos pechados
ao público e poderán prestar exclusivamente
servizos de recollida no local e consumo a
domicilio ata as 21.30 horas, ou ben servizo de
entrega a domicilio ata as 24.00 horas.

Poderá desenvolverse, sen superar o 30% da
capacidade permitida, con público, sempre que
este permaneza sentado 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 nas catro direccións
entre os asistentes, salvo que se trate de
persoas conviventes, cun límite máximo de
duascentas cincuenta persoas para lugares
pechados e de cincocentas persoas se se trata
de actividades ao aire libre. Nos concellos de
nivel medio – baixo, o límite máximo poderá
chegar as trescentas persoas para lugares
pechados e de mil persoas se se trata de
actividades ao aire libre.

·
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.
·
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, e tamén 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 do 75 % da capacidade máxima
permitida e tamén 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 polas butacas
cunha planificación axeitada para controlar os
accesos e o fluxo de circulación dos asistentes.
Deberá existir un rexistro de asistentes ao
evento 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.

Para o cálculo das ocupacións, así como para a
aplicación doutras medidas específicas,
observaranse o Plan de hostalaría segura.
Os establecementos de restauración de centros
sanitarios ou de traballo poderán manter o
servizo de cafetaría, bar e restaurante,
únicamente sentado a mesa, sendo a ocupación
máxima de seis persoas por mesa no exterior e
catro no interior, sen poder superar o 50% da
súa capacidade.

Hostalaría e restauración
Nos concellos que estea permitida a apertura, o
horario de peche ao público será ás 21:00 horas.
Non obstante, poderán prestar servizos de
recollida no local e consumo a domicilio ata as
21.30 horas, ou ben servizo de entrega a
domicilio. O servizo de entrega a domicilio
poderá realizarse ata as 24.00 horas.

Nos concellos en nivel máximo e alto, estes
establecementos de restauración deberán
limitar a súa actividade aos traballadores ou, no
caso dos centros sanitarios, tamén a
acompañantes de doentes. A ocupación
máxima será de catro persoas por mesa ou
agrupación de mesas e, nos concellos no nivel
máximo, deberán ser todas conviventes ou
persoas traballadoras que formen un grupo de
convivencia estable dentro do centro de
traballo.

Deberá asegurarse que se mantén a debida
distancia de seguridade interpersoal entre as
mesas. A ocupación máxima será de seis
persoas por mesa ou agrupación de mesas en
terraza, ou de catro persoas por mesa ou
agrupación de mesas no interior, no caso de
persoas non conviventes.
A permanencia nestes establecementos deberá
ser a estritamente necesaria. En todo caso,
evitaranse aglomeracións e controlarase que
consumidores e empregados manteñan a

Os comedores escolares se rexen pola súa
normativa específica.
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Realización de procesos selectivos polas
administracións o entidades públicas

·
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.

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 centros de lecer infantil
poderán desenvolver a súa actividade cunha
capacidade máxima do 30 %, e en grupos dun
máximo de seis nenos/nenas por grupo no
exterior, e de catro 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.

Debera haber unha planificación axeitada para
controlar os accesos e o fluxo de circulación dos
asistentes evitando aglomeracións e establecerse as medidas necesarias para manter a
distancia de seguridade interpersoal.
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.

·
Nivel medio – baixo: os centros de lecer
infantil poderán desenvolver a súa actividade
cunha capacidade máxima do 50 %, e unha ratio
de 1 monitor por cada dez participantes. Os
grupos serán de seis nenos/nenas nas actividades no exterior, e de catro no interior. Os
nenos/nenas dun grupo non poderán interactuar cos que integren outros grupos.

Especificidades para determinadas actividades
turísticas, centros de interpretación e visitantes, aulas da natureza, 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 oito 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.

Actividades de tempo libre dirixidas a poboación infantil e xuvenil
O número de participantes sexa 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 cincuenta por
cento da capacidade máxima do recinto, cun
máximo de vinte e cinco participantes, excluídos
os monitores.

No interior, no se poderá exceder o 50% da súa
capacidade e deberá respectarse o máximo de
seis persoas nas actividades de grupos, sexan ou
non conviventes. Establecer as medidas para
procurar a distancia de seguridade interpersoal
durante o desenvolvemento da actividade,
excepto no caso de persoas conviventes.

As actividades deberán realizarse no interior en
grupos de ata catro persoas participantes e no
exterior en grupos de seis participantes, sexan
ou non conviventes e excluídos os monitores
correspondentes, que deberán traballar sen
contacto entre os demais grupos.

Centros de lecer infantil
Os establecementos abertos ao público que se
destinen a ofrecer xogos e atraccións recreativas deseñados especificamente para público
de idade igual ou inferior a 12 anos, espazos de
xogo e entretemento, así como á celebración de
festas infantís, deberán cumprir o protocolo
polo que se restablece a actividade dos centros
de lecer infantil, coas especialidades que de
seguido se establecen:

Uso de praias
O concello respectivo deberá establecer limitacións tanto de acceso como de capacidade das
praias co fin de asegurar que se poida respectar
a distancia interpersoal de seguridade entre
usuarios de, polo menos, catro metros
cadrados.
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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, respectando o límite máximo de seis
persoas por grupo, excepto no caso de persoas
conviventes.

No nivel medio, 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,
poderán realizar a súa actividade sempre que
non se supere o 30% da súa capacidade
permitida e ata as 21.00 horas.

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.
Medidas especiais
actividades

para

No nivel medio – baixo, poderán realizar a súa
actividade sempre que non se supere o 50% da
súa capacidade permitida e ata as 21:00 horas.
Deberá asegurarse que se mantén a debida
distancia de seguridade interpersoal entre as
mesas. A ocupación máxima será de catro
persoas por mesa ou agrupación de mesas.

determinadas

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.

Adóptase a medida de peche temporal das
seguintes actividades e se establecen determinadas disposicións xerais de aplicación en:
I. Espectáculos públicos:
I.3. Espectáculos taurinos.

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.

I.4. Espectáculos circenses.
I.6. Espectáculos feirais e de exhibición.
I.7. Espectáculos pirotécnicos.
II. Actividades recreativas:
II.3. Actividades de lecer e enretemento.
II.4. Atraccións recreativas.

III.2.3. Establecementos para atraccións e xogos
recreativos.

II.8. Activ. zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas

III.2.3.1. Parques de atraccións e temáticos.

III. Establecementos abertos ao público:

III.2.3.2. Parques acuáticos.

III.1. Establecementos de espectáculos públicos.

III.2.3.3. Salóns recreativos.

III.1.4. Circos.

III.2.3.4. Parques multilece.

III.1.5. Prazas de touros.

III.2.6. Establecementos para actividades
zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.

III.2. Establecementos actividades recreativas.

III.2.7. Establecementos lecer e entretemento.

III.2.1. Establecementos de xogo.

III.2.7.1. Salas de festas.

III.2.1.1. Casinos.

III.2.7.2. Discotecas.

III.2.1.2. Salas de bingo.

III.2.7.3. Pubs

III.2.1.3. Salóns de xogo.

III.2.7.4. Cafés espectáculo.

III.2.1.4. Tendas de apostas.

III.2.7.5. Furanchos.
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Centros educativos de réxime especial

captura do código QR, o cal axudará a detectar
posibles concentracións de contaxios con maior
rapidez.

1º) Escolas oficiais de idiomas.
2º) Escolas de arte e superior de deseño.

En canto as actuacións necesarias para a posta
en marcha do Plan de hostalaría segura da
Comunidade Autónoma de Galicia, a persoa
responsable do establecemento virá obrigada a
manter actualizada esta información cada vez
que se produza un cambio no nivel de
restricións aplicables ao ámbito territorial en
que se atope o local, tanto na capacidade
interior coma na exterior. Para estes efectos,
disporán dun prazo de 3 días contados desde a
data da súa publicación no Diario Oficial de
Galicia para actualizar esta información.

3º) Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais.
4º) Escola Superior de Arte Dramática.
5º) Conservatorios de música.
6º) Conservatorios de danza.
7º) Escolas de música.
8º) Escolas de danza.
9º) Centros autorizados de deportes, fútbol e
fútbol sala.

--

10º) Centros autorizados de artes plásticas e
deseño.

Normativa
Presidencia da Xunta de Galicia

11º) 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.

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.

12º) Escolas de música privadas e escolas de
danza privadas
Centros sociocomunitarios, centros cívicos,
centros e convivencia, centros sociais

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210317/2591/AnuncioC3B0170321-1_gl.html

Permanecerá suspendida a súa actividade ao
público agás nos concellos en nivel medio e
medio-baixo, que poderán realizar a súa actividade sempre que se limite a súa capacidade
total ao 30 % e se extremen as medidas de
protección nas actividades de tipo grupal que se
realizan neles, cun máximo de catro persoas
sexan ou non conviventes, excluído o monitor
ou guía, para as actividades grupais.

Consellería de Sanidade
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.

Permanecerán abertos, en todo caso, os centros
de día de maiores e persoas con discapacidade
e os ocupacionais, así como as casas do maior.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1170321-3_gl.html

Plan hostalaría segura

ORDE do 17 de marzo de 2021 pola que 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.

Modificacións
A persoa titular do establecemento obterá un
código
QR
na
páxina
web:
https://coronavirus.sergas.gal/

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/excepc
ional/2021/20210317/2591/AnuncioC3K1170321-2_gl.html

A través da aplicación da Xunta de Galicia
Passcovid, os usuarios do establecemento
poderán rexistrar a súa presenza nel mediante a
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 NOVOS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS

cada Comunidade ten a posibilidade de endurecer
estas restricións, tendo en conta a súa incidencia
e situación sanitaria en canto a propagación do
virus.

NIVEIS DE RESTRICIÓNS DE CARA Á
SEMANA SANTA

Dende o Goberno galego, descártase un posible
endurecemento das medidas restritivas xa que
consideran as actuais suficientes para manter á
estabilidade nos datos de contanxio na nosa
Comunidade.
Actualmente, a norma xeral é que Galicia continúa
pechada perimetralmente e o toque de queda
continúa de 22 a 6 horas. Ademáis, quedan
prohibidas as reunións de non convivintes en
espazos de uso privado, quedando limitadas a seis
persoas no exterior e catro no interior, agás nos
concellos que se atopen no nivel máximo de
restricións, onde tampouco poderá abrir a
hostalaría ata as 21 horas ou saír da súa zona
perimetral, como no resto do territorio galego.

 O GOBERNO CENTRAL DESCARTA
 OS ESTABLECEMENTOS TURÍSTICOS DE

ENDURECER AS MEDIDAS RESTRITIVAS NA SEMANA SANTA

ALOXAMENTO E AS AXENCIA DE VIAXES
XA PODEN SOLICITAR A SÚA ADHESIÓN
AO PROGRAMA BONO TURÍSTICO 2021
#QUEDAMOSENGALICIA2

A ministra de Sanidade, Carolina Darias,
confirmou onte na rolda de prensa posterior a
reunión do Consello Interterritorial do Sistema
Nacional de Saúde a decisión de manter as
medidas restritivas polo Covid-19 tomadas hai
unhas semanas en relación ao ponte de San Xosé
e a Semana Santa.

Nesta edición, poden ser beneficiarias deste
plan as persoas maiores de idade empadroadas
en Galicia que queran consumir os servizos
ofertados nos establecementos previamente
adheridos, utilizando o saldo do bono de forma
total ou parcial.

Así, a posibilidade de adiantar o peche de toda
actividade non esencial ás oito da tarde ou limitar
a mobilidade á propia provincia non foron
finalmente tomadas en conta para afrontar os
próximos días festivos pola Semana Santa.
Sen embargo, a ministra quixo lembrar que o plan
vixente é un acordo de mínimos común e de
obrigado cumprimento para toda España pero
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 ABERTO O PRAZO DE SOLICITUDE PARA

primeiro pode chegar a ser un factor diferencial
para maximizar o rendemento do servizo que
ofrece á segunda”.

O SEGUNDO PROGRAMA MENTORING
DIRIXIDO A PERSOAS TRABALLADORAS
AUTÓNOMAS

Nesta edición terán un acceso preferente ao
programa as persoas traballadoras autónomas
que teñan recibido algunha axuda dos
devanditos Plans de Rescate da Xunta e, nun
segundo grupo, as persoas beneficiarias de
calquera outra axuda da Administración
autonómica. Darase prioridade ademais a
profesionais cunha antigüidade mínima de 42
meses de actividade profesional, que contan
cunha base para aproveitar con maior éxito os
coñecementos que lle poidan aportar os
mentores.

O 2º programa de Mentoring da Fundación
Ronsel, presentado onte pola conselleira de
Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana,
acompañada do director da Fundación Ronsel,
Luís García Deber; estará orientado este ano de
xeito especial a reducir o impacto negativo da
COVID-19 nas empresas.

O prazo para a solicitude permanecerá aberto
ata o 30 de abril.

 NOVOS CAMBIOS DE CONCELLOS NOS

NIVEIS DE RESTRICIÓNS A PARTIR DO 29
DE MARZO

A iniciativa, que conta co apoios do Goberno
galego por valor de 250.000 euros, ten como
expectativa de chegar a 200 persoas
traballadoras autónomas que queran consolidar
os seus negocios: 70 na provincia da Coruña, 70
en Pontevedra, 30 en Lugo e 30 en Ourense.
O programa ten un triplo obxectivo: reducir os
riscos das persoas autónomas na súa actividade
profesional, acompañalas na consolidación dos
seus negocios e contribuír, mediante melloras
nas áreas de xestión, ao incremento dos seus
contactos e actividade económica, tendo en
conta o actual contexto de impacto negativo da
pandemia no traballo autónomo.
A conselleira subliñou a importancia de
complementar os plans de rescate da Xunta,
con medidas que faciliten a autosuficiencia e
solidez do proxecto empresarial e, segundo
especificou durante a presentación “A
ferramenta de mentoring permite adaptar as
ensinanzas a cada realidade, nun proceso
baseado na confianza mutua entre o mentor, e
a persoa beneficiaria, onde a experiencia do
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Para mais información, visita as nosas webs:
http://www.apegalicia.es/
http://www.apegalicia.gal/
O nas nosas redes sociais:

https://www.facebook.com/ApeGalicia

https://www.instagram.com/ape_galicia/
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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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