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CRISE SANITARIA COVID – 19 

MEDIDAS XUNTA DE GALICIA - DIARIO OFICIAL DE GALICIA  

SETEMBRO/OUTUBRO 2021 
 

CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL 

ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras das subvencións ás 
organizacións profesionais agrarias e asociacións agrarias para a adquisición e mantemento dos bens 
informáticos e os medios técnicos necesarios para o desenvolvemento das súas actividades, e se convocan 
ano 2021 (código de procedemento MR321B) https://bit.ly/3DAUKdj e EXTRACTO https://bit.ly/3lxujz8 (DOG 
nº197  / mércores, 13 de outubro de 2021) 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 6 de outubro de 2021 pola que se aproba a exixencia de determinadas medidas de prevención 
específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 na 
Comunidade Autónoma de Galicia no que se refire á actividade dos albergues turísticos.  (DOG nº 195-Bis / 
venres, 8 de outubro de 2021) https://bit.ly/3v2yp5C 

ORDE do 7 de outubro 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 se modifican a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura 
da Comunidade Autónoma de Galicia e a Orde do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan 
de lecer nocturno da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG nº195 / venres, 8 de outubro de 2021)  
https://bit.ly/3mA0uNF 

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E UNIVERSIDADE 

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola 
que se crea a Rede galega de dinamización da relación con empresas na FP e se ditan instrucións para o seu 
funcionamento. https://bit.ly/3uMnX1C (DOG nº 193 / mércores, 6 de outubro de 2021) 

RESOLUCIÓN do 27 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional, pola 
que se ditan instrucións para o desenvolvemento do período de formación en empresas nas ensinanzas de 
formación profesional, ensinanzas artísticas e ensinanzas deportivas, na situación excepcional actual de 
pandemia derivada da COVID-19. https://bit.ly/3mtgzVl (DOG nº 193 / mércores, 6 de outubro de 2021) 

AXENCIA TURISMO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 4 de outubro de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en 
réxime de concorrencia non competitiva, de subvencións para investimentos en equipamentos post covid dos 
establecementos hostaleiros financiadas ao 100 % no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder 
Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á pandemia da COVID-19, e se anuncia a súa convocatoria 
para o ano 2021 (código de procedemento TU503E) https://bit.ly/2ZRdx5w  e EXTRACTO. 
https://bit.ly/3oDLPUi (DOG nº 193 / mércores, 6 de outubro de 2021) 
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AXENCIA INSTITUTO ENERXÉTICO DE GALICIA 

RESOLUCIÓN do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba a convocatoria do procedemento de concesión de 
axudas correspondentes aos programas incentivos 1, 2 e 3 vencellados ao autoconsumo e ao almacenamento no 
sector servizos e noutros sectores produtivos, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia 
europeo (código de procedemento IN421W) https://bit.ly/3FhUZvL e EXTRACTO. https://bit.ly/3aqRTr7 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

RESOLUCIÓN do 1 de outubro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola 
que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº192 / martes, 5 de outubro de 2021) https://bit.ly/3BdZAwj 

ORDE do 29 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de lecer nocturno da Comunidade Autónoma 
de Galicia. (DOG nº 190-Bis / venres, 1 de outubro de 2021)  https://bit.ly/3l4R3Gm 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

ORDE do 30 de setembro de 2021 pola que se regula o procedemento e se aproba e se dá publicidade ao 
modelo de solicitude de prórroga de expedientes relativos a procedementos de regulación de emprego 
vinculados á COVID-19 vixentes na data do 30 de setembro de 2021 (código de procedemento TR820H). (DOG 
nº190 / venres, 1 de outubro de 2021) https://bit.ly/3D1RPdv 

CONSELLERÍA DE SANIDADE 

ORDE do 29 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG nº189 - Bis / xoves, 30 de setembro de 
2021) https://bit.ly/3meRvBh 

INSTITUTO GALEGO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

RESOLUCIÓN do 21 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade do Acordo do Consello de Dirección que 
aproba as bases reguladoras das axudas a servizos modulares de asesoramento especializado a empresas 
galegas prestados por entidades colaboradoras (programa Re-acciona COVID-19), susceptible de ser financiada 
no marco do eixe REACT-UE do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, como parte da resposta da UE á 
pandemia da COVID-19, e se procede á súa convocatoria en réxime de concorrencia non competitiva para o 
ano 2021 (código de procedemento IG402A) (DOG nº189 / xoves, 30 de setembro de 2021) 
https://bit.ly/2Zyudyz e EXTRACTO https://bit.ly/2WnWfvs 

RESOLUCIÓN do 22 de setembro de 2021 pola que se amplían os prazos máximos de execución e de 
presentación da xustificación e solicitude de cobramento da convocatoria das axudas ao investimento para a 
fabricación de produtos relacionados coa COVID-19, cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento 
Rexional, no marco do programa operativo Feder Galicia 2014-2020, e publicadas mediante a Resolución do 
Instituto Galego de Promoción Económica do 13 de maio de 2020 (código de procedemento IG415B). (DOG 
nº188 / mércores, 29 de setembro de 2021)  https://bit.ly/3maPGVY 
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ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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 se mantén a suspensión da exixencia da exhibición 
de documentación para o acceso a determinados establecementos prevista nela e na Orde do 1 de xullo de 
2021 pola que se aproba o Protocolo para a reactivación do lecer nocturno no marco da crise sanitaria 
ocasionada pola COVID-19, e se substitúe por unha regulación transitoria e provisional. (DOG nº 169-Bis Xoves, 
2 de setembro de 2021) https://bit.ly/3mauhfv 

ORDE do 1 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 
pola que se establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación 
epidemiolóxica derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización 
xudicial para a súa eficacia. (DOG  nº 170-Bis Venres, 3 de setembro de 2021) https://bit.ly/3iiNn1V 

RESOLUCIÓN do 3 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola 
que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19, en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG  
nº172 /martes 7 de setembro de 2021) https://bit.ly/3zOGlYJ 

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica o anexo da Orde do 21 de xullo de 2021 pola que se 
establecen medidas cualificadas de prevención para facer fronte á evolución da situación epidemiolóxica 
derivada da COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia e que precisan de autorización xudicial para a súa 
eficacia. (DOG  Nº 175-Bis Venres, 10 de setembro de 2021) https://bit.ly/3ohnraJ 

ORDE do 9 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG  Nº 175-Bis Venres, 10 de setembro de 2021) 

https://bit.ly/3ASrhe5 

ORDE do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade 
Autónoma de Galicia.(DOG  Nº 177-Bis Martes, 14 de setembro de 2021) https://bit.ly/3zPuwle 

ORDE do 16 de setembro de 2021 pola que se prorroga e se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG Nº 179-Bis Xoves, 16 de setembro de 2021) 
https://bit.ly/3ukvMLO 

RESOLUCIÓN do 17 de setembro de 2021, da Dirección Xeral de Saúde Pública, pola que se determinan os 
territorios para os efectos da aplicación da obriga de comunicación prevista na Orde do 27 de xullo de 2020 pola 
que se establecen medidas de prevención para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola COVID-19 en 
relación coa chegada á Comunidade Autónoma de Galicia de persoas procedentes doutros territorios. (DOG 
nº182/ martes  21 de setembro de 2021) https://bit.ly/3ohnyTH 

RESOLUCIÓN do 3 de agosto de 2021, da Dirección Xeral de Relacións Institucionais e Parlamentarias, pola que 
se ordena a publicación do Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-
Comunidade Autónoma de Galicia en relación co punto cinco do artigo único da Lei 8/2021, do 25 de febreiro, de 
modificación da Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia. (DOG nº182/ martes  21 de setembro de 2021) 
https://bit.ly/3AVBjeg 
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VICEPRESIDENCIA PRIMEIRA E CONSELLERÍA DE PRESIDENCIA, XUSTIZA E TURISMO 

RESOLUCIÓN do 14 de setembro de 2021, da Secretaría Xeral para o Deporte, pola que se establecen as bases 
reguladoras para a concesión de axudas directas a federacións deportivas, clubs deportivos, sociedades 
anónimas deportivas e seccións deportivas de Galicia para a reactivación da actividade deportiva competitiva no 
contexto da COVID-19, e se procede á súa convocatoria para o ano 2021 (código de procedemento DE402A). 
(DOG nº184/ xoves  23 de setembro de 2021) 
 

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE 

ORDE do 8 de setembro de 2021 pola que se aproban as bases reguladoras para a concesión da axuda 
extraordinaria para as persoas traballadoras afectadas por un expediente de regulación temporal de emprego 
como consecuencia da crise derivada da COVID-19 (código de procedemento TR820G). (DOG nº184/ xoves  23 
de setembro de 2021) DOG nº184/ xoves  23 de setembro de 2021) https://bit.ly/3mbiIEW 

ORDE do 22 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 25 de xuño 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. (DOG Nº 184-Bis Xoves, 23 de setembro de 2021) 
https://bit.ly/3ijCuNr 

ORDE do 23 de setembro de 2021 pola que se modifica a Orde do 14 de setembro de 2021 pola que se aproba 
o novo Plan de hostalaría segura da Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG Nº 184-Bis Xoves, 23 de setembro 
de 2021) https://bit.ly/3CZnXya 

 
 


