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CAPÍTULO III

Artigo 28. Obxecto

Este programa ten por obxecto apoiar os traballadores autónomos, microempresas ou 
pemes que desenvolvan unha actividade económica que se vexa afectada polo peche con-
forme a normativa ditada polas autoridades sanitarias.

Artigo 29. 

-
cas ou con persoal contratado por conta allea ao seu cargo, as microempresas e as pemes 
de sectores afectados polo peche da actividade conforme a normativa sanitaria da Comu-
nidade Autónoma de Galicia.

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

– Estar afectado polos supostos de peche do establecemento ditados pola autoridade 

-
lución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de 
Galicia.

-
ción da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma.
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da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia.

Ou en calquera outra orde ou disposición, posterior ou simultánea, ditada pola autorida-
de sanitaria da Comunidade Autónoma de Galicia nesta materia.

3. Para os efectos destas axudas entenderase que está afectado polo peche aquel esta-
blecemento que non puidese ter aberto segundo a normativa sanitaria e estea no número 4 
das medidas especiais para determinadas actividades do anexo da Orde do 26 de xaneiro 

da referida orde, así como da Orde do 3 de decembro de 2020, sempre que se trate de 
actividades nas cales non existe establecemento aberto ao público.

4. Dada a natureza extraordinaria, tanto das actuacións subvencionables destas bases 
reguladoras, como da situación de estado de alarma e emerxencia sanitaria da que deri-
van e que provocou que a meirande parte de persoas autónomas e empresas solicitaran 

da Comunidade Autónoma, ou mesmo non poidan afrontar transitoriamente a súa satis-
facción puntual, de acordo co establecido no artigo 10.2 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

ou fronte á Administración pública da Comunidade Autónoma, no momento da concesión 
da axuda e do pagamento do anticipo concedido, sempre que se dean as seguintes cir-

anticipo que lle corresponda pola axuda solicitada.
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Autónoma ou respecto das débedas pola procedencia de reintegro, no prazo de 15 días 

o dereito ao cobramento total ou parcial da subvención e deberá proceder ao reintegro do 
anticipo.

do resto de circunstancias previstas no artigo 10.2 e 3 da Lei 9/2007.

Artigo 30. Importe das axudas

O importe da axuda por establecemento determínase en función da data do seu peche, 

– Os establecementos pechados desde o 27 de xaneiro de 2021 percibirán unha axuda 
única de 1.900 €.

– Os establecementos pechados desde o 21 de xaneiro de 2021 percibirán unha axuda 
única de 2.200 €.

– Os establecementos pechados, en virtude de dúas ou máis ordes das comprendidas 
nas alíneas a), b), c) e d) do artigo 29 percibirán unha axuda única de 2.700 €. Igualmente 

o punto 3 do artigo 29.

No caso dos establecementos que ocupen 10 persoas traballadoras ou máis de 10, 
incrementarase en 1.000 € nas alíneas anteriores.

As axudas concederanse para cada establecemento paralizado e, xa que logo, a persoa 

xeito, deberán presentar unha única solicitude por titular e, no caso de ser titular de máis 
dun establecemento afectado polo peche das ordes citadas no artigo 30, nesa mesma 

Para maior información poden chamar ao teléfono 900 81 56 00 ou ver a web 
www.oficinadoautonomo.gal
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Artigo 31. Prazo de presentación de solicitudes

O prazo de presentación de solicitudes será dun mes desde o día seguinte ao da data 
de publicación desta orde no , cumprindo o disposto no artigo 29 
do Decreto 11/2009, de Regulamento da Lei de subvencións de Galicia, que establece un 
período mínimo dun mes ou ben ata o esgotamento do crédito.

Artigo 32. Solicitudes de subvención do Programa II

1. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do 
formulario normalizado dispoñible como anexo II (Outras actividades pechadas), na sede 
electrónica da Xunta de Galicia  Deberán cubrirse, necesariamente 
todos os campos do formulario establecidos como obrigatorios, unicamente serán válidas 
as solicitudes que se presenten no modelo establecido. 

Na solicitude vén recollida unha declaración responsable da persoa solicitante que é 

– Que os establecementos están nalgún concello afectado pola normativa de peche 
indicados no artigo 29.

nesta orde no artigo 29.

– Que non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición 

– Declaración de calquera outra axuda temporal relativa aos mesmos gastos subvencio-
nables que, en aplicación do Marco nacional temporal, ou en aplicación da Comunicación 
da Comisión do Marco temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a 

en curso e que no seu conxunto non superaron os límites establecidos no referido marco.

– O cumprimento do requisito de tratarse de empresas ou persoas autónomas que non es-
tán en crise e/ou empresas ou persoas autónomas que non estaban en crise o 31 de decem-
bro de 2019, ou que estaban con posterioridade e foi a consecuencia do brote de COVID-19.
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2. De conformidade co artigo 68.4 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, se algunha das persoas interesadas 
presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa 
presentación electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación da 
solicitude aquela en que fose realizada a emenda.

3. Para a presentación electrónica poderá empregarse calquera dos mecanismos de 

sistema de usuario e clave Chave 365 (https.//sede.xunta.gal/chave365).

4. A presentación da solicitude supón a aceptación das obrigas reguladas nesta orde 

Artigo 33. Documentación complementaria 

Cando se actúe mediante representación, deberá achegarse o modelo de representa-
ción segundo o modelo normalizado da sede electrónica asinado dixitalmente, ou calquera 
outro válido en dereito.

De conformidade co artigo 28.3 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento 
administrativo común das administracións públicas, non será necesario achegar os do-
cumentos que xa foran presentados anteriormente pola persoa interesada ante calquera 
Administración. Neste caso, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante 
que órgano administrativo presentou os ditos documentos, que serán recadados electroni-
camente a través das redes corporativas ou mediante consulta ás plataformas de interme-
diación de datos ou outros sistemas electrónicos habilitados para o efecto, agás que conste 
no procedemento a oposición expresa da persoa interesada.

De forma excepcional, se non se puidesen obter os citados documentos, poderá solici-
taráselle á persoa interesada a súa achega.

2. A documentación complementaria deberá presentarse electronicamente.
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plementaria presencialmente, requirirase para que a emende a través da súa presentación 
electrónica. Para estes efectos considerarase como data de presentación aquela en que 
fose realizada a emenda.

4. As persoas ou entidades interesadas responsabilizaranse da veracidade dos docu-
mentos que presenten. Excepcionalmente cando a relevancia do documento no procede-
mento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia, a Administración poderá 
solicitar de maneira motivada o cotexo das copias achegadas pola persoa interesada para 
o que poderán requirir a exhibición do documento ou da información orixinal.

deberase indicar o código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro 
de entrada da solicitude e o número de expediente, se se dispón del.

6. No caso de que algún dos documentos para presentar de forma electrónica superase 
os tamaños máximos establecidos ou tivese un formato non admitido pola sede electrónica 
da Xunta de Galicia, permitirase a presentación deste de forma presencial dentro dos pra-
zos previstos e na forma indicada no parágrafo anterior. A información actualizada sobre 
o tamaño máximo e os formatos admitidos pode consultarse na sede electrónica da Xunta 
de Galicia.

Artigo 34. Emenda das solicitudes

As unidades administrativas receptoras remitirán as solicitudes recibidas á unidade ad-
ministrativa encargada da instrución do expediente para que comprobe se a solicitude ou 
documentación presentada reúne os requisitos exixidos nesta orde e, no suposto de que se 
observe algún defecto ou sexa incompleta a documentación, de conformidade co disposto 
no artigo 68 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, requirirán a persoa ou entidade interesada 
para que nun prazo de 10 días hábiles emende a falta ou presente os documentos pre-

interesada desistida da súa petición, logo da resolución, que deberá ser ditada nos termos 
previstos no artigo 21 da antedita lei.

Artigo 35. Comprobación de datos

1. Para a tramitación deste procedemento consultaranse automaticamente os datos in-
cluídos nos seguintes documentos en poder da Administración actuante ou elaborados 

a) DNI/NIE da persoa solicitante.
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b) NIF da entidade solicitante.

c) DNI/NIE da persoa representante, de ser o caso.

d) NIF da entidade representante, de ser o caso.

Autónoma de Galicia.

Tributaria.

i) Consulta do imposto de actividades económicas (IAE).

k) Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas.

2. No caso de que as persoas interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo 
no cadro correspondente habilitado no formulario de inicio e achegar os documentos co-
rrespondentes.

Cando así o exixa a normativa aplicable, solicitarase o consentimento expreso da per-
soa interesada para realizar a consulta.

3. Excepcionalmente, no caso de que algunha circunstancia imposibilite a obtención dos 
citados datos, poderáselles solicitar ás persoas ou entidades interesadas a presentación 
dos documentos correspondentes.

Artigo 36. Resolución e recursos

-

ou denegación do anticipo solicitado.
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A aprobación do anticipo solicitado, que en ningún caso será superior os 14.400 €, com-
porta o inicio inmediato dos trámites para o seu pagamento. 

naturais desde o seu pagamento para pórse ao día no cumprimento das obrigas tributarias 

coa Administración pública da Comunidade Autónoma, e deberá presentar os correspon-

con sulta. 

O feito de non estar ao día nas referidas débedas non impedirá que adquira a condición 
-

ción establecida do artigo 29.4 desta orde.

3. A resolución de concesión indicará o importe concedido e emitirase atendendo ás 
manifestacións contidas nas declaracións responsables recollidas no formulario de solicitu-
de, subscritas pola persoa ou entidade que a realiza, baixo a súa responsabilidade e coas 
repercusións que ten a súa falsidade reguladas na Lei 9/2007, de subvencións de Galicia. 
O cumprimento dos requisitos exixidos serán obxecto de comprobación con posterioridade 
á resolución da concesión.

deben cumprirse antes da presentación da solicitude e que os compromisos asumidos pola 

non é necesaria a aceptación expresa ou tácita da resolución regulada no artigo 21.5 da 
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.

de entrada da solicitude no rexistro do órgano competente para a súa tramitación. Trans-
corrido o devandito prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase rexeitada a 
solicitude, de acordo co establecido no artigo 23.5 da Lei de subvencións de Galicia.

5. As persoas interesadas teñen dereito a que non se fagan públicos os seus datos 
cando concorra algunha das causas previstas na letra d) do número 2 do artigo 15 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño.

6. As resolucións que se diten neste procedemento esgotan a vía administrativa, e con-
tra elas cabe interpor recurso contencioso-administrativo, no prazo de dous meses, ante 
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o órgano competente da xurisdición contencioso-administrativa de acordo co disposto na 
Lei 29/1998, do 13 de xullo, reguladora da xurisdición contencioso-administrativa. Poderá 
formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición, no prazo dun mes, ante o mes-
mo órgano que ditou a resolución impugnada, de conformidade coa Lei 39/2015, do 1 de 
outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas.

7. No suposto de esgotamento do crédito, e de acordo co disposto no artigo 31.4 da 
Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, mediante resolución da persoa 

o esgotamento das partidas orzamentarias asignadas no  co texto 
integro da resolución denegatoria por esgotamento de crédito, con indicación de que esta 
resolución esgota a vía administrativa e contra ela cabe interpor recurso contencioso-admi-
nistrativo ou poderá formularse, con carácter potestativo, recurso de reposición de acordo 
co disposto no número 3 deste artigo.

Artigo 37. Forma de pagamento

a) Compróbase o cumprimento de todos os requisitos establecidos na presente orde 
para o pagamento dela e o importe será do 100 %.

b) No caso de declarar, no anexo II, non estar ao día no cumprimento das súas obrigas 
-

– O 80 % da contía tras a resolución de concesión, sen que en ningún caso este importe 
poida ser superior a 14.400 €. Este pagamento terá o carácter de pagamento anticipado.

– O 20 % restante, unha vez comprobados o cumprimento de estar ao día no cumpri-

pública da Comunidade Autónoma.

garantías, de conformidade co establecido no artigo 65.4.i) do Decreto 11/2009, do 8 de 
xaneiro.
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3. O cumprimento dos requisitos acreditaranse na solicitude mediante a declaración 

da comprobación do seu cumprimento con posterioridade á resolución de concesión.

Artigo 38. Incompatibilidades e concorrencia

1. As axudas previstas nesta orde serán compatibles coas demais axudas que poidan 
outorgar as administracións públicas.

-

Disposición adicional. Delegación de competencias

Apróbase a delegación de atribucións da persoa titular da Consellería de Emprego e 
Igualdade na persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía 

para autorizar, dispor, recoñecer a obriga e propor os correspondentes pagamentos, así 
como para resolver os procedementos de reintegro das subvencións indebidamente per-

destas ditadas por delegación da persoa titular da consellería.

Disposición derradeira primeira. Facultade de desenvolvemento

Facúltase a persoa titular da Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Econo-
-

sarias para o desenvolvemento e cumprimento desta orde e as súas convocatorias anuais.

Disposición derradeira segunda. Entrada en vigor

Esta orde entrará en vigor o día seguinte ao da súa publicación no 
.

 
Conselleira de Emprego e Igualdade
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

PROGRAMA II OUTRAS ACTIVIDADES PECHADAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR500D
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE INICIO DA ACTIVIDADE DATA DE NACEMENTO SEXO

HOME MULLER

CNAE ACTIVIDADE ECONÓMICA

E, NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)

NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas realizaranse só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

NÚMERO ESTABLECEMENTOS POLOS QUE SOLICITA A AXUDA

Indique o número

ESTABLECEMENTOS POLOS QUE SOLICITA A AXUDA

Se ten máis de 10 traballadores marque o recadro:
ACTIVIDADES PECHADAS

NOME/RAZÓN SOCIAL

AXUDA QUE LLE CORRESPONDE:

CONCELLOPROVINCIA:

DOMICILIO

+

-

C
V

E
-D

O
G

: p
he

vf
h9

3-
6d

56
-ty

s1
-e

sh
4-

ke
lu

fh
0e

im
b5



DOG Núm. 36 Martes, 23 de febreiro de 2021 Páx. 11254

ISSN1130-9229 Depósito legal C.494-1998 https://www.xunta.gal/diario-oficial-galicia

ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

ACTIVIDADE ATRACCIÓNS DE FEIRA
Axuda que lle corresponde

TOTAL DE AXUDA SOLICITADA:

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que a persoa solicitante cumple los siguientes requisitos: 
· Ter domicilio fiscal en Galicia 
· Que os establecementos polos que solicita a axuda están encadrados en algún concello afectado pola normativa de peche dictado pola 

autoridade sanitaria da Xunta de Galicia 
· Que cumplo todos os requisitos sinalados para ser beneficiario da axuda segundo o artigo 29 
· No estar incursa en ninguna circunstancia que prohíba obter a condición de persoa beneficiaria 
· Só para o caso de axuda de 1.000 € a maiores, ter 10 ou máis persoas traballadoras no establecemento 
· Que coa presentación desta solicitude acepta a subvención 

3. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.

DÉBEDAS COAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS
Que a persoa solicitante ou entidade declara en relación as obrigas tributarias, e Seguridade Social e coa Administración pública da Comunidade 
Autónoma:

Esta ao día nas obrigas tributarias coa AEAT e coa Seguridade Social e non ter pendente ningunha débeda coa Administración pública da 
Comunidade Autónoma.

Ter débedas tributarias coa AEAT, coa Seguridade Social ou coa Administración pública da Comunidade Autónoma.

SOLICITO o anticipo do 80 % da contía que me corresponde, comprometéndome ao pagamento das débedas correspondentes no prazo dos 15 
días naturais seguintes ao seu cobramento e de achegar, no caso de non autorizar a súa consulta, un certificado de non ter débedas coas 
administracións correspondentes para poder cobrar o 20 %.

As ditas débedas son inferiores ao do anticipo da axuda solicitada que me corresponde.

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante, se é o caso.
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria de Galicia

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social

Consulta de inhabilitación para obter subvencións e axudas

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

Certificado de domicilio fiscal SI NON

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Consulta do imposto de actividades económicas SI NON

Certificación de estar o día nas súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria SI NON

Consulta do código de conta de cotización da Seguridade Social SI NON

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para 
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de 
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o 
acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas 
ao dito responsable (artigos 6.1, letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e ás obrigas previstas nos preceptos 
básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e na Lei 19/2013, do 9 de decembro, 
de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións 
de Galicia; na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia. 

Destinatarios dos datos As administracións públicas, no exercicio das súas competencias.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos 
seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada  
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE

Orde do 22 de febreiro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa I Hostalaría, de apoio ao sector da hostalaría 

(TR500C), e do Programa II Outras actividades pechadas (TR500D), e se procede á súa convocatoria para 2021.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
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