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1. INTRODUCCIÓN 



Todas estas medidas perseguen evitar que a 

retardación económica derivada dunha 

situación extraordinaria como a actual teña un 

impacto de carácter estrutural que lastre a 

recuperación económica unha vez se supere 

dita situación. 

 

 

1. INTRODUCIÓN 

Neste contexto, dende o Concello de Ames 

pretendese dar resposta á persistencia e 

profundización das circunstancias económicas 

excepcionais, complementando as medidas 

adoptadas a nivel estatal, comunitario e 

provincial. 
 

Para facer fronte a esa situación, é imprescindible implantar novas medidas que complementen e adapten ás xa 

existentes con carácter xeral, acomodándoas ás singularidades do concello. Así, co obxectivo de protexer e dar 

soporte ao tecido produtivo, de minimizar o impacto e de facilitar que a actividade económica recupérese na 

maior brevidade posible, preséntase un paquete de medidas que reforza, complementa e amplía as xa 

existentes, conformando un paquete económico completo que da resposta a todos os cidadáns.  

 

 

 

A pesar de que a crise sanitaria e económica é global, os efectos séntense localmente, o que obriga a dar respostas locais. 

Por iso,  o concello de Ames co fin de protexer o emprego, apoiar ao tecido empresarial local na recuperación da crise 

económica provocada polo  COVID -19 e, en consecuencia, devolver, canto antes, ao municipio a unha situación de 

normalidade, pon en marcha un plan de choque que recolle iniciativas para paliar ou mitigar as consecuencias económicas 

que se xeren por causa da devandita situación e permitan soster o tecido produtivo, minimizando o impacto e facilitando que 

a actividade económica recupérese canto antes. 

 



2. CONTEXTO ECONÓMICO 



2.1. Análise económico – empresarial  a nivel nacional 

Segundo as taxas interanuais de variación do PIB subministradas polo INE que recolle as variacións da actividade real no primeiro trimestre 

de cada anualidade, tense que,  a pesar de que o estado de alarma abarca, aproximadamente, 1/6 de todo o trimestre, a  caída foi moi 

pronunciada, acadando un decrecemento dun 4,1%. Ase mesmo, en termos intertrimestrais a caída e de 5,2%,  
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Taxa de variación interanual e intertrimestral. 1º Trimestre 2020  

 

 



2.1. Análise económico – empresarial  a nivel nacional 

En termos sectoriais tense que o sector da construción foi o que alcanzou a taxa de variación intertrimestral más baixa (-8,1 %) seguido do 

sector servizos (-5,6 %) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ase mesmo, cumpre sinalar que, dentro do sector servizos, as actividades económicas que se viron máis afectados pola crise sanitaria foron 

fundamentalmente; 

• Actividades artísticas, recreativas e outros servizos (-11,2%),  

• Comercio, transporte e hostalería (10,9%);  

• Construción (-8,1%)  

• Actividades profesionais, científicas e técnicas e outras” (-8,0%) 

Fonte: Instituto Nacional de Estadística. INE 

Taxa de variación intertrimestral por sectores. 1º Trimestre 2020 
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2.1. Análise económico – empresarial  a nivel nacional 

Tendo en conta  a situación actual, o Banco de España definiu tres escenarios macroeconómicos de referencia para a economía española, en 

función do tempo que se prolongue o estado de alarma, a transición á normalidade e a efectividade das medidas aprobadas (Banco de España, 

2000). En todos eles, a economía española presenta unha forte contracción no primeiro semestre do ano, producíndose posteriormente un repunte 

da actividade que é insuficiente para alcanzar o nivel previsto nas súas proxeccións de decembro de 2019. 

 

Escenario 1 : Un estado de alarma de 8 semanas: O PIB cae aproximadamente un 6,6% en 2020 e contemplase  un proceso de normalización 

case completa da actividade a partir do terceiro trimestre. 

 

Escenario 2: Un estado de alarma de 8 semanas: O PIB cae un 8,7 % en 2020 e a normalización case completa da actividade  contemplase a partir 

do cuarto trimestre. 

 

Darase o primeiro o segundo escenario segundo como se leve a cabo a desescalada (Principalmente no que a hostalería, restauración e lecer, se 

refire).  

 

Escenario 3: Un estado de alarma de 12 semanas, o PIB caería 13,6% en 2020. Os sectores afectados non alcanzarán o nivel de produción que 

mantiñan a finais de 2019 ata principios do 2021 (particularmente a hostalería, restauración e lecer) 

 



2.2. Análise económico – empresarial  a nivel autonómico 

En liñas xerais, en Galicia, obsérvase que as actividades económicas máis afectadas pola situación actual son a hostalería (aloxamentos 

e comidas), o comercio de vehículos de motor e as actividades artísticas e recreativas xa que, a pesar do proceso de  desescalada, 

mantéñense descensos de actividade sectorial semellantes aos do período de confinamento.  

 

Tendo en  conta a situación actual, o Foro económico de Galicia define dous escenarios macroeconómicos de referencia para a 

economía  galega: 

 

Escenario A: En este escenario, prevese que finalizado o confinamento, a economía recupere a actividade previa ao  COVID-19 

(recuperación en “V”).  

Neste caso, a economía tocaría fondo no terceiro trimestre e a recuperación non comezaría ata o cuarto trimestre do 2020, 

recuperándose as taxas  intertrimestrais positivas (+2,3%). 

 

Escenario  B: A diferenza do escenario A, prevese que a  COVID-19 ten efectos que van máis aló do confinamento e a imposibilidade de 

traballar durante o mesmo, o que provocaría un descenso da produtividade das empresas. Neste caso, a evolución da economía atrásase un 

trimestre con respecto ao escenario A, é dicir, a economía tocaría fondo no cuarto trimestre e a recuperación non comezaría ata o 

primeiro trimestre do 2021, visibilizándose taxas  intertrimestrais positivas (+7,2%) 

 

En ambos escenarios prevese unha forte caída do PIB da economía galega en 2020, que se sitúa entre o 8,5 e 12,7% segundo o 

escenario considerado (Escenario A ou Escenario  B, respectivamente)  



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

 

A estrutura sectorial da actividade económica de Ames 

caracterízase polo maior peso que ten o sector servizos (na 

liña da media autonómica e provincial) e o baixo valor do sector 

industrial e primario( Agricultura e pesca). En concreto, das 

2.464 empresas que conformaba o tecido produtivo no ano 

2018, aproximadamente o 80% concéntranse no sector servizos 

que, tal e como se recolle no estudo da evolución do PIB 

elaborado polo INE, trátase do sector que sofre dun modo máis 

intenso a actual situación de crise. 

 

 

3% 4% 

14% 79% 

Agricultura e pesca Industria, incluida a enerxía Construción Servizos

Cumpre sinalar que, no mes de marzo do 2020, as actividades económicas con maior número de contas de cotización son: Actividades dos 

fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produto; Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de 

vehículos de motor e motocicletas; Construción e  Hostalaría. 

2 .3. 1. Análise sectorial/empresarial 

Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Empresas con actividade en Galicia segundo actividade principal (grupos CNAE 2009).  

Anualidade 2018 

 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

En canto á actividade, o sector servizos caracterízase polo  seu amplo grao de diversificación, supoñendo as actividades 

comerciais e de hostalería un 37% do total e destacando especialmente as actividades profesionais, científicas e técnicas cun 

17%.  

 

 

 

A pesar de atoparse en Ames o Polígono Industrial Novo Milladoiro, o sector industrial é pouco significativo en comparación 

coa medias galega ou provincial xa que o polígono trátase dun parque  multiuso con, aproximadamente, 124 empresas, das 

cales un gran número están relacionadas cos sectores das novas tecnoloxías, a informática e o audiovisual. Por último, cumpre 

sinalar  que no marco da industria destaca amplamente as industrias manufactureiras. 

 

 

 

O sector da construción, presenta valores semellantes á media galega e provincial caracterizándose pola presenza de 

empresas de importante calado. 

 

 

 

Por último, o sector primario non é representativo en Ames ( 3% do total das empresas) estando moi por debaixo das medias 

galegas e provinciais ( 17% e 15% respectivamente) 

Sectorialmente cabe destacar: 

2 .3. 1. Análise sectorial/empresarial 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

No que respecta a fórmula xurídica  cumpre destacar que máis do 60% das empresas que conforman o tecido produtivo  de Ames o fan 

baixo a fórmula de autónomo seguido do 31% que o fan baixo a fórmula xurídica de responsabilidade limitada.  

 

Persoas físicas

Sociedades de responsabilidade limitada

Sociedades cooperativas

Sociedades anónimas

61,57% 

31,13% 

0,53% 

0,32% 

No mes de marzo do 2020, tense que en Ames as actividades económicas con maior número de traballadores autónomos son :  

 Comercio por xunto e polo miúdo; reparación de vehículos de motor e motocicletas  

 Construción    

 Hostalaría    

 Actividades profesionais, científicas e técnicas   

 

O 6,45% restante ten outra fórmula xurídica 

2 .3. 1. Análise sectorial/empresarial 

Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Empresas con actividade en Galicia segundo a condición xurídica. Anualidade 2018 

 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

A relación entre o tamaño de empresa e sector de actividade mostra a característica especial da realidade empresarial galega caracterizada polo 

peso da  microempresa, o que supón no caso de Ames case o 97,28%. 

 
97,28% 

2,39% 
0,24% 

0,08% 

Esta fragmentación do tecido empresarial maniféstase en todos los sectores económicos, destacando de maneira especial no sector servizos e no 

de construción onde aproximadamente o 98% das empresas pertencen ao segmento de  microempresas e o restante 2% a pequena 

empresa. Cabe destacar a mínima representatividade da mediana e da gran empresa en todos los sectores agás no sector industrial onde o 

2,37% tratase de medianas empresas. 

2 .3. 1. Análise sectorial/empresarial 

Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Empresas con actividade en Galicia segundo o estrato de asalariados. Anualidade 2018 

 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

Dende o mes de decembro de 2019 a finais de marzo do 2020, as 

afiliacións á seguridade social decreceron nu 1,8%, destacando o 

descenso no sector servizos que  diminúe nun 2,3 %, pasando de 

11.640 afiliacións en alta laboral a 11. 375 

 

 

 

 

2 .3. 2. Análise do mercado laboral 

2019/Decembro

2020/Marzo

13.852 

13.599 

A pesar desta minoración, a finais de marzo do 2020, o mercado de 

traballo no Concello de Ames caracterizase polo forte peso do emprego 

no sector servizos , destacando considerablemente por riba do resto xa 

que o 84% das persoas afiliadas á seguridade social en alta laboral 

pertencen ao sector servizos. 
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Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo e o sector de actividade (CNAE-2009) 

Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral segundo e o sector de actividade (CNAE-2009) 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

En concreto, no sector servizos destaca o aumento do paro nas seguintes actividades económicas: 

• Actividades artísticas, recreativas e de entretemento  

• Actividades administrativas e servizos auxiliares  

• Hostalaría  

• Transporte e almacenamento  

• Actividades financeiras e de seguros  

• Comercio por xunto e ao retallo; reparación de vehículos de motor e motocicletas  

• Actividades dos fogares como empregadores de persoal doméstico; actividades dos fogares como produtores de bens e servizos 

para uso propio 

 

Mentres que no sector industrial destaca o incremento acontecido na industria manufactureira ( incremento do 33%) 

2 .3. 2. Análise do mercado laboral 

Por outra banda, cabe  sinalar que dende o mes de decembro 

do 2019 ata finais de abril do 2020, o paro rexistrado viuse 

incrementado nun 22%, destacando o incremento acontecido 

no sector servizos e no sector industrial que se incrementou 

nun 27 e 23%, respectivamente. 

Variación  
paro rexistrado 

Dec 2019 - Abril 2020 

Agricultura/Pesca 13% 

Industria 23% 

Construción 4% 

Servizos 27% 

Sen emprego anterior -2% 

Fonte: Instituto Galego de Estadística. IGE 

Paro rexistrado segundo o sector de actividade (CNAE-2009) 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

Por último, cabe sinalar que o parón dunha gran parte da actividade provocado pola crise 

sanitaria do coronavirus obrigou a moitas empresas a presentar Expedientes de Regulación de 

Emprego Temporais ( ERTE) para reducir custos e perdas. Unha situación que afecta en especial 

o comercio e a hostalería. 

 

As pequenas e medianas empresas e os negocios comerciais e hostaleiros foron os primeiros en 

recorrer a esta fórmula. 

 

Ames é o municipio da comarca de Santiago de Compostela con maior número de  ERTES 

presentado e nº de operarios afectados. En concreto, no concello de Ames,  un total de 392 

empresas solicitaron un  ERTE, víndose afectados un total de 1.427 operarios. 

2 .3. 2. Análise do mercado laboral 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

2 .3. 3. Principais características do  tecido empresarial de Ames 

• Aproximadamente o 80% das empresas de Ames  concéntranse no sector servizos que, tal e como se recolle no estudo da 
evolución do PIB elaborado polo INE, trátase do sector que sofre dun modo máis intenso a actual situación de crise 

1 

• Máis do 60% das empresas que conforman o tecido produtivo  de Ames o fan baixo a fórmula de autónomo, sendo este 
colectivo un dos que máis esta sufrindo as condicións da crise. 

2 

• O 98% das empresas pertencen ao segmento de  microempresas e o restante 2% a pequena empresa 3 

• O 37% da actividade do sector servizos concéntrase na actividade comercial e a hostalaría. Actividades que están sufrindo 
unha importante caída dos ingresos como consecuencia da crise 

4 

• 392 empresas de Ames solicitaron un  ERTE, víndose afectados un total de 1.427 operarios 5 



2.3. Análise económico – empresarial  a nivel local. Concello de Ames 

2 .3. 4. DAFO 

DEBILIDADES 

- Baixo nivel de innovación 

- Baixos niveis de capitalización e 

pouca liquidez, agravados pola 

situación de peche e desescalada. 

- Sectores moi fragmentado con un 

gran número de empresas 
 

AMENAZAS 

- Menor demanda pois os 

consumidores teñen menor ingreso 

dispoñible 

- Restricións no aforo que inciden nun 

modo directo nos ingresos   

- Novos investimentos e gastos como 

consecuencia de manter as condicións 

de salubridade óptimas 

FORTALEZAS 

- A fidelidade  do cliente 

- Tecido empresarial cun gran potencial 

colaborativo  

- Existencia de Asociacións 

empresariais implicadas en potenciar a 

competitividade dos/as profesionais e 

empresas 

OPORTUNIDADES 
- Dependencia absoluta do consumo de 

proximidade a medio e longo prazo. 

- Aparición de novos modelos de 

negocio vinculados a unha nova 

realidade  sanitaria, social e económica 

-  Incremento do consumo online por 

razóns de seguridade 



3. PLAN DE REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA E SOCIAL 



O Plan de reactivación local do Concello de Ames recolle as 

accións a desenvolver polo Concello para:  

 

• Axudar ás empresas e persoas autónomas do municipio a 

facer fronte aos efectos dos danos económicos sufridos por 

mor da COVID-19 (Reactivación económica) 

• Axudar a recuperación laboral e a formación daqueles que 

se atopen en situación de desemprego ( Fomento do 

emprego) 

• Apoiar a todos os cidadáns do concello de Ames, prestando 

unha especial atención a aqueles máis vulnerables 

(Atención social e de cooperación) 

 

 

¿QUÉ É O PLAN DE REACTIVACIÓN LOCAL? 

OBXECTIVO XERAL 

• Paliar os efectos do peche na actividade 
económica do municipio, 

• Facilitar a supervivencia empresarial e o 
mantemento do emprego 

• Crear instrumentos para favorecer a recuperación 
da estrutura empresarial 

• Establecer estratexias que posibiliten a adaptación 
ao novo escenario socioeconómico 

• Garantir a atención das necesidades sociais de 
toda a poboación de Ames 

• Previr a desigualdade dos cidadáns e das cidadás 
• Axudar a recuperación laboral 

MARCO TEMPORAL 

Trátase dun documento vivo, 
que se pode adaptar a medida 
que se coñecen as medidas 
doutras administracións e 
segundo as necesidades 
existentes en cada momento. 

DESTINATARIOS  

• Pemes,  micropemes, 
persoas autónomos e 
persoas traballadoras, con 
especial atención ao 
comercio e a hostalería 

• Tódolos cidadáns do concello 
de Ames, prestando unha 
especial atención a aqueles 
máis vulnerables  

 



O obxectivo final é obter un plan a medida, que formule novos investimentos, reconfigure o orzamento público e desenvolva medidas especificas 

para darlles resposta ás necesidades actuais do Concello nos ámbitos económico- empresarial, social e laboral. 

 

Para a elaboración do plan, lévanse a cabo os seguintes pasos: 

 

 

 

 

 

1 
• Recompilación de achegas a través do Comité técnico, creado para a elaboración do plan, achegas do goberno local e do equipo de traballo.  

2 
• Proceso participativo para incorporar suxestións a través da páxina web https://coronavirus.concellodeames.gal/  

3 
• Análise competencial para definir medidas que estean no ámbito de actuación municipal. 

4 
• Análise das dispoñibilidades económicas  

5 

•  Priorización das medidas en función do impacto que podan ter no tecido económico, social e laboral e cuantificación económica das 
mesmas. 

6 
• Elaboración de documento marco e aprobación do mesmo. 

7 

• Elaboración dos programas, proxectos, ordenes e  mecanismos necesarios para a execución das medidas contempladas no plan, así como 
o mecanismo de seguimento (indicadores do plan) 

METODOLOXÍA 



Reunións cos diferentes axentes involucrados (asociacións de empresarios; universidade; 

sector da hostalería; sector TIC; sector da construción; sector cultural; autónomos; sector 

social; membros da Xunta de voceiros; persoal do goberno; etc) 

21 axentes involucrados + Goberno Local 

 

130 propostas recibidas * 

99 propostas a incluír no plan 

76% de propostas a analizar 

 
• Moitas das propostas dos axentes involucrados foron coincidentes 

 

 

 

 

 

 

METODOLOXÍA 

DATOS DE PARTICIPACIÓN PARA A ELABORACIÓN DO PLAN 

 



3.1 EIXES E MEDIDAS DE ACTUACIÓN 



Promoción 
Económica 

Incentivar o consumo, 
a actividade 
económica e o 
emprego no Concello 

 

 
Administración e  

Goberno Local 

Axilizar os procedementos 
administrativos que inciden 
na actividade económica 
municipal.  

Seguridade e 
Saúde 

Facer do municipio de Ames un entorno 
seguro para a cidadanía e os visitantes, 
reducindo ao mínimo o risco de infección 
nos espazos públicos. 

Fiscal Facilitar a continuidade da actividade 
económica das empresas, tratando de 
reducir as súas cargas tributarias na 
medida do posible.  

 

 

Tecnolóxico Facilitar o emprego das tecnoloxías 
como ferramenta de traballo e/ou de 
mellora de actividade económica.  

Social Garantir a atención das necesidades 
sociais de toda a poboación de Ames 

Inversión en 

obra pública Promover o mantemento e creación de postos de 
traballo directos e a dinamización económica derivada, 
a través da dinamización e reforzo da inversión en 
obra pública. 

7 EIXES DE ACTUACIÓN 



O Concello de Ames aposta pola dinamización e reforzo da contratación pública, especialmente, a través do  Plan de 

investimento en obra pública que se levará a cabo ao longo das anualidades 2020 e 2021. 

 

Segundo a tipoloxía das actuacións, o plan de investimento desagregase en:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

O investimento previsto en obra pública é de aproximadamente de 5,4 millóns de euros  que proveñen, 

fundamentalmente, de fondos propios, fondos da Deputación  de A Coruña e Fondos Europeos ( EDUSI Impulsa Ames).  

 

Actualmente, o 55% do orzamento total xa foi executado ou estase a executar (61% das obras previstas), sendo un 

total de 19 empresas do Concello as entidades adxudicatarias. 
 

 TIPOLOXÍA DE OBRA PÚBLICA 

 Mellora da accesibilidade 

 Adecuación de vías públicas 

 Auga e saneamento 

 Mellora e creación de infraestruturas 

 Medio ambiente 

 Pavimentación 

 Outros 

EIXE 1. INVERSIÓN EN OBRA PÚBLICA 



EIXE 2. FISCAL 

Ampliación de prazos dos períodos de pago de voluntaria dos tributos municipais 

Aprobación de fraccionamentos e aprazamentos para taxas e prezos públicos 

Derrogación  da ordenanza fiscal que regula a taxa por ocupación de terreos de uso 
público con mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con 
finalidade lucrativa. 

Ampliación de  Bonificacións no IBI para empresas – Fomento do emprego 



1 

EIXE 2. FISCAL 

Ampliación de prazos dos períodos de pago de voluntaria dos tributos municipais 

Amplíanse nun mes máis os prazos para acollerse ao sistema especial voluntario de pagamento fraccionado 

do IBI que divide o recibo en dous prazos sen custe adicional, e nun mes máis a data de cargo do primeiro 

pago.  

 

Amplíanse de dous a catro meses os prazos de voluntaria dos recibos de IVTM. 

 

Derrógase a Ordenanza Fiscal de Taxas de Terrazas e suspéndense as taxas de Mercadiños.  

 

Amplíanse de dous a tres meses os prazos da voluntaria das taxas por actividades e servizos relacionados 

coa hixiene urbana, saneamento e depuración e subministro de auga. 

 

Ase mesmo, publícase un Calendario Fiscal para este ano 2020. Nel infórmase da ampliación dos prazos de 

voluntaria dos tributos e taxas mencionados e concrétanse as datas correspondentes aos períodos de 

voluntaria, así como as datas de cargo dos recibos domiciliados. Sinalar que este calendario poderá sufrir 

modificacións atendendo á situación excepcional do COVID 19 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 



2 

3 

EIXE 2. FISCAL 
Aprobación de fraccionamentos e aprazamentos para taxas e prezos públicos 

Establécense novas posibilidades de fraccionamento e aprazamento de débedas que permitan facilitar o 

pago dos diferentes impostos e taxas.  

 

No caso dos impostos e taxas delegadas na Deputación Provincial da Coruña, poderán aprazarse e 

fraccionarse débedas de mínimo 100€ en distintos prazos ata un máximo de 12 mensualidades e, no caso 

de débedas superiores a 3.000€, ata un máximo de 24 mensualidades. A concesión será automática para 

débedas de contía inferior a 30.000€, tan só terán que xustificar a insuficiencia de medios para poder facer 

fronte ao pago cunha declaración responsable.  

 

No caso dos impostos e taxas xestionadas directamente polo Concello de Ames poderán aprazarse 

débedas de importe superior a 100€ e no caso de situacións de exclusión social ou risco tamén as débedas 

inferiores a ese importe. A concesión será automática e non requirirá garantía para débedas inferiores a 

6.000€. Poderán fraccionarse por tramos dependendo da cantidade e os tramos van desde un máximo de 6 

meses para débedas de entre 100€ e 300€ ata un máximo de 21 meses para débedas superiores a 4.500€.  

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 

Derrogación  da ordenanza fiscal que regula a taxa por ocupación de terreos de uso público con 

mesas, cadeiras, tribunas, taboados e outros elementos análogos, con finalidade lucrativa. 

Esta medida permitiralle aos propietarios de bares, cafeterías e restaurantes, así como a florerías,  fruterías 

e outros comercios, estar exentos durante o exercicio 2020 da taxa pola colocación de terrazas e postos 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 

 

 



4 

EIXE 2. FISCAL 

Ampliación de  Bonificacións no IBI para empresas – Fomento do emprego 

Dende o concello de Ames estase a analizar a posibilidade de modificar os requisitos para percibir 

bonificacións na cota do Imposto de Bens Inmóbiles co obxectivo de beneficiar as empresas que 

crean traballo e aquelas que pola Covid tiveron que adoptar medidas de regulación de emprego.  

En concreto, estase a valorar a modificación do apartado 6 do artigo 15 da Ordenanza Fiscal 

número 2.1 reguladora do Imposto de Bens Inmóbiles do Concello de Ames nos seguintes 

termos: 

1. Modificar a porcentaxe de bonificación segundo os tramos de creación de emprego co 

obxectivo de beneficiar a aquelas empresas que creen máis postos de traballo 

2. Incluír como beneficiarios aquelas empresas que adaptaron medidas de regulación do 

emprego nos 12 meses anteriores á formalización dos contratos de traballo, ligadas a situacións 

de recesións económicas ou situacións extraordinarias e de emerxencia como é o caso 

actual provocado pola Covid 19. 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 



Axudas para financiar gastos de reparación e conservación  para á 
adaptación de establecementos ás medidas COVID-19 

Axuda para financiar a compra de materiais antiséptico ou 
desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza  

Plan específico de desinfección de todos os espazos públicos.  

AMES ESPAZO SEGURO 

EIXE 3. SEGURIDADE E SAÚDE 



EIXE 3. SEGURIDADE E SAÚDE 

Axudas para financiar gastos de reparación e conservación  para á adaptación de establecementos ás 

medidas COVID-19 

Estas axudas van destinadas a facilitar medios para facer fronte ás consecuencias da crise provocada polo 

COVID-19, e a paliar o seu impacto económico e social sobre as persoas traballadoras autónomas con ou sen 

traballadores/as ao seu cargo e microempresas, calquera que sexa a súa forma xurídica.En concreto, trátase de 

axudas para financiar gastos de adaptación de locais ás medidas de protección fronte ao COVID-19 (biombos de 

protección, etc) co obxectivo de lograr espazos  máis seguros. Gasto directo 

 

Orzamento total: 100.000 € | Forma de execución: Axudas directas 

 

Axuda para financiar a compra de materiais antiséptico ou desinfectante, produtos hixiénicos e de limpeza  

Trátase de financiar ás pemes, micropemes e autónomos municipais  a compra dos equipos de protección 

individual e os elementos de hixiene precisos para desenvolver a súa actividade e a atención ao público en 

condicións de seguridade.  

 

Orzamento total: 50.000 € | Forma de execución: Axudas directas 

1 

2 

3 
Plan específico de desinfección de todos os espazos públicos. AMES ESPAZO SEGURO 

Implementación de medidas de limpeza e hixiene en todo o Concello. Dende o comezo da pandemia o concello 

facilita materiais de hixiene e de protección contra a covid 19 ( hidroxel; máscaras,; etc ) ás pemes, micropemes e 

autónomos municipais e leva a cabo unha serie de medidas encamiñadas a desinfección de rúas, espazos 

dedicados para actividades culturais, mercados ao aire libre. 

 

Orzamento total: 25.000 € | Forma de execución: Contratación pública 



Ampliación da superficie de terrazas 

Axudas para sufragar os gastos  de arrendamentos e cánons, Primas 
de Seguros e Subministracións dos locais comerciais de Ames 

Prestación de servizos de conciliación a través da programación de 
actividades para nenos/as 

Dinamización social e cultural do espazo público 

Cesión gratuíta de infraestruturas públicas para favorecer a 
actividade de micropemes e autónomos 

Axudas para a rehabilitación de locais a granel  

Axudas á creación de empresas  

Oficina virtual telefónica e telemática de información e 
asesoramento  

Asesoramento sobre a apertura de terrazas 

Espazo web especifico informativo COVID-19. 

Campaña de comunicación para incentivar o comercio 
local e a pertenza ao Concello 

Programa ReactivAmes. Bonos de formación e 
asesoramento 

Creación de bonos para incentivar o consumo no 
comercio local de Ames.  

EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 



1 

2 

EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Ampliación da superficie de terrazas 

Con esta medida, os hoteis e locais comerciais poden aumentar a súa superficie con respecto á superficie dos 

locais, sempre tendo en conta os informes técnicos do departamento de urbanismo. 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos  Propios 

 

Axudas para sufragar os gastos  de arrendamentos e cánons, Primas de Seguros e Subministracións dos 

locais comerciais de Ames co obxectivo de facer fronte ás consecuencias derivadas da COVID-19 

A finalidade destas axudas é facilitar medios ás microempresas e persoas traballadoras por conta propia ou 

autónomas dos municipios adheridos ao Fondo de Financiamento, para facer fronte ás consecuencias derivadas 

da crise motivada polo COVID-19, e contribuír á súa recuperación e viabilidade no novo contexto 

socioeconómico.  

 

Orzamento total: 432.547,86 € | Forma de execución: Axudas directas 

 

Prestación de servizos de conciliación a través da programación de actividades para nenos/as.  

O Concello analizará a posibilidade de levar a cabo novos programas de conciliación para o apoio ás familias, 

fomentando sinerxias entre diferentes sectores e axentes económicos xa que para a prestación destes 

servizos considérase de vital importancia contar con provedores locais como fórmula para inxectar liquidez na 

economía local.  

 

Orzamento total: 6.000 € | Forma de execución: Contratación pública 

 

3 



4 

5 

EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Dinamización social e cultural do espazo público.  

O Concello porá en marcha un programa de dinamización do espazo público de Ames, que incluirá 

programación cultural ao aire libre, o que redundará no mantemento da actividade do sector así como a 

animación das rúas da cidade para incentivar o consumo.  

 

Orzamento total: 40.000,00 € | Forma de execución: Contratación pública 

 

 

Cesión gratuíta de infraestruturas públicas para favorecer a actividade de micropemes e autónomos do 

sector cultural 

O concello de Ames, está a analizar a posibilidade de establecer residencias artísticas no auditorio da Casa da 

Cultura do Milladoiro e Bertamiráns, segundo dispoñibilidade,  para creadores/as e compañías profesionais 

(consolidadas e emerxentes) que desenvolvan as súas liñas de traballo nos ámbitos das artes escénicas, a 

cambio de actividades pedagóxicas orientadas á comunidade educativa, actividades de promoción do teatro, 

actividades encamiñadas a incrementar o número de espectadores, de creación de novo público, estreas das 

novas producións, etc 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 

 



6 

7 

EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Axudas para a rehabilitación de locais a granel (susceptibles de reforma ou 

acondicionamento) 

Estase a analizar conceder axudas para subvencionar as obras de reforma,  rehabilitación integral 

ou mellora da superficie destinada a exposición dos locais comerciais que se atopen a granel.  

 

Orzamento total: 75.000,00€ | Forma de execución: Axudas directas 

 

Axuda á creación , traslado ou ampliación da actividade da empresa 

Axudas para subvencionar as inversións e/ou gastos que supoña a creación, traslado e/ou 

ampliación da empresa.   

 

Orzamento total: 70.000,00 € | Forma de execución: Axudas directas 

 

Oficina virtual telefónica e telemática de información e asesoramento  a empresas e persoas 

autónomas e traballadoras 

Servizo de atención personalizada a través de medios telemáticos en relación ás consultas e 

axudas de carácter fiscal, laboral, económico postas en marcha polos gobernos para paliar a crise 

do  COVID-19.  

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 
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10 

EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Asesoramento sobre a apertura de terrazas na transición a unha nova normalidade debido a covid-19 

Todos os establecementos hostaleiros de Ames que queiran abrir ao público o servizo de terraza, sexa en 

espazo público ou privado, contan co asesoramento dos técnicos do departamento de Urbanismo a través de 

teléfono ou correo electrónico 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 

Espazo web especifico informativo COVID-19. 

O espazo web informativo, vinculado á páxina web do Concello, é un espazo de referencia no que se recolle 

toda a información de interese para cidadanía e empresas en relación ao  COVID-19 

 

Orzamento total: 2.000,00€ | Forma de execución: Contratación pública 

 

Campaña de comunicación para incentivar o comercio local e a pertenza ao Concello  

Estase a desenvolver unha campaña específica de comunicación orientada a incentivar o consumo no comercio 

local.  Campaña TÉMOLO TODO!! 

 

Orzamento total: 20.000,00 € | Forma de execución: Contratación pública 
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EIXE 4. PROMOCIÓN ECONÓMICA 

Creación de bonos para incentivar o consumo no comercio local de Ames. Bono- Compra  

O bono terá como obxectivo incentivar o consumo no pequeno comercio de Ames.  Isto permitirá dotar 

dunha importante inxección económica, concentrada nun período breve de tempo, a un dos sectores que 

máis está a sufrir como consecuencia da crise provocada pola  COVID-19 e contribuír a mellorar a súa falta 

de liquidez actual. 

Consistirá en poñer ao dispor da cidadanía unha ferramenta que lle permita incrementar a cantidade de 

diñeiro dispoñible para o consumo durante un período de tempo limitado. 

 

Orzamento total: 89.000,00 € | Forma de execución: Contratación pública 

 
 

 

Programa ReactivAmes. Bonos de formación e asesoramento 

O Concello está a analizar a implantación de bonos de formación e asesoramento personalizado a cada 

comercio orientados a mellorar a competitividade dos comercios de Ames mediante a transformación dixital 

e a mellora da comunicación. 

  

Orzamento total: 172.800,00 € | Forma de execución: Contratación pública 



Axilizar os trámites de concesión de licenzas administrativas e 
trámites administrativos  

Priorizar e axilizar o pago a provedores .  

Contratación de persoal para axilizar a concesión, xestión e 
seguimento de axudas 

Contratación de persoal para reforzar os servicios sociais do Concello  

EIXE 5. ADMINISTRACIÓN E GOBERNO LOCAL 



1 
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EIXE 5. ADMINISTRACIÓN E GOBERNO LOCAL 

Axilizar os trámites de concesión de licenzas administrativas e trámites administrativos  

Ata a data o  Concello axilizou: 

• Procedemento para a solicitude de licenza de terrazas 

• A contratación de servizos e obras, modificando os límites dos contratos menores con necesidade de 

tres orzamentos e recollidos nas bases de execución do orzamento para incrementalo de 3.000€ a 

6.000€ no caso de servizos, e a 9.000€ no caso de obras.  

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 

 

 

Priorizar e axilizar o pago a provedores  

Estrutúrase o procedemento de pago de facturas a provedores habilitando o teletraballo para a validación 

por parte dos responsables de contrato, e a distribución telemática das facturas que permite o abono en 

tempo moi inferior aos 30 días, establecidos por lei, e situándonos nunha media de 15 días  para o pago 

de facturas desde a súa conformidade ou aprobación. 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 



3 

4 

EIXE 5. ADMINISTRACIÓN E GOBERNO LOCAL 

Contratación de persoal para axilizar a concesión, xestión e seguimento de axudas 

O goberno municipal reforzará o departamento técnico do Concello, responsable da tramitación das axudas 

e subvencións do plan, para axilizar á súa concesión, xestión e seguimento e facilitar así a dinamización da 

actividade económica. Con esta medida, dende o Concello estarase contribuíndo tamén á creación de 

emprego no municipio. En concreto, contratarase a un administrativo e un auxiliar administrativo para o 

departamento de promoción económica 

 

Orzamento total: 61.000,00 € | Forma de execución: Contratación de persoal 

 

 

Contratación de persoal para reforzar os servicios sociais do Concello  

Desde o inicio do estado de alarma, o Concello de Ames puxo en marcha novas medidas de carácter social 

e reforzou moitas das medidas habituais co obxectivo de atender as necesidades máis emerxentes. Neste 

contexto, o persoal existente é insuficiente para levar a cabo tódalas accións previstas polo que é necesario 

proceder a contratación dunha persoa de apoio. Con esta medida, dende o Concello estase contribuíndo 

tamén á creación de emprego no municipio.  

 

Orzamento total: 20.728,96 €  | Forma de execución: Contratación de persoal 

 

 



Transición cara a comercio en liña ou optimización do existente. 

Control, xestión de citas e aforos en todas as actividades 

Instalación de wifi en espazos públicos 

Paneis dixitais informativos 

Marketplace ou portal comercial 

Innov@mes 

EIXE 6. TECNOLÓXICO 



1 

2 

EIXE 6. TECNOLÓXICO 

Transición cara a comercio en liña ou optimización do existente. 

Serán subvencionables, entre outros, os seguintes gastos, a condición de que estean vinculadas co negocio 

para o que se solicite a axuda: 

• Implantación e/ou actualización de páxinas web comerciais.  

• Impulso para a mellora da imaxe dixital: contidos audiovisuais de promoción do produto. 

• Servizos profesionais de xestión de redes sociais  

• Servizos e ferramentas de marketing e promoción dixital 

• Subscrición a portais ou marketplace de venda en liña.  

 

Orzamento total: 100.000,00€ | Forma de execución: Axudas directas 

 

Control, xestión de citas e aforos en todas as actividades, locais comerciais, edificios públicos 

Posta en marcha dun sistema municipal de  apps para móbil centrado no  comercio local con  tecnoloxía 

innovadora para a  xestión de citas dos clientes nos establecementos  comerciais de todo o concello, 

evitando  as colas e a exposición directa e a interacción innecesaria con  outras  persoas  

 

Orzamento total: 5.000,00€ | Forma de execución: Contratación pública 

 

Instalación de wifi en espazos públicos 

O Concello instalará a conexión wifi gratuíta en prazas e espazos públicos 

 

Orzamento total: 37.600,00€ | Forma de execución: Contratación pública 
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5 

EIXE 6. TECNOLÓXICO 

Paneis dixitais informativos 

O concello de Ames instalará paneis dixitais informativos orientados a informar sobre:  

- Aglomeracións de tráfico 

- Espazos conxestionados a súa máxima ocupación: mercados, actividades de dinamización, etc 

- Prazas de Aparcadoiros 

- Actividades lúdicas  

- Información de interese relativa as medidas económicas e socias que se poñen en marcha  

 

Orzamento total: 163.000,00€ | Forma de execución: Contratación pública 

 

Portal / Directorio comercial  

O Concello está a analizar a posibilidade de por á disposición dos comerciantes unha plataforma  que lles 

permitirá realizar a venda en liña dos seus produtos, nun primeiro momento a nivel local e posteriormente a 

nivel nacional. A plataforma sería de uso gratuíto para os comerciantes. 

 

Orzamento total: 5.000,00€ | Forma de execución: Contratación pública 

 

6 
Innov@mes 

O “Innovames” será unha xornada de innovación, cuxo obxectivo é achegar as últimas 

tendencias do mundo da innovación a todos os públicos, xerando un espazo para a aprendizaxe 

e o diálogo, onde se compartan coñecementos e xurdan sinerxías que dean lugar a proxectos 

innovadores.  

 

Orzamento total: 17.600,00 € | Forma de execución: Contratación pública 

 
 

 
 

 



Desde o inicio do estado de alarma o Concello de Ames puxo en marcha diferentes medidas de carácter 

social para atender as necesidades máis emerxentes, e que se manteñen na actualidade 

Axudas de Emerxencia Social 

Renda municipal básica 

Reforzo do Servizo de axuda no fogar (SAF) 

Posta en funcionamento de teléfonos gratuítos 

Reparto de alimentos a familias e atención a nenos 
e nenas de comedores escolares en exclusión  

Atención a maiores 

Axuda psicolóxica 

Posta a disposición do transporte adaptado 
municipal 

Reparto de material escolar 

Entrega de equipamento tecnolóxico a 
familias necesitadas 

Modificación da ordenanza de axudas para 
anticipos de caixa 

Posta en marcha da nova canle Ames 
saudable para o confinamento 

EIXE 7. SOCIAL 



2 
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EIXE 7. SOCIAL 

Axudas de Emerxencia Social 

Estas axudas teñen como finalidade garantir as necesidades básicas (alimentación, medicación, subministro, 

alugueiro, etc) de aquelas persoas con poucos ingresos. Habilítase o pago directo das axudas sen conta bancaria 

e se facilita a tramitación de solicitude. 

 

Orzamento total: 43. 789,46 € | Forma de execución: Axudas directas 

 

Renda municipal básica 

Estas axudas garanten un mínimo vital para aquelas persoas sen ningún tipo de ingreso para que poidan cubrir as 

súas necesidades básicas. Modifícase o regulamento para maior axilidade da aprobación das axudas. 

 

Orzamento total: 50.000,00 € | Forma de execución: Axudas directas 

 

Reforzo do Servizo de axuda no fogar (SAF) 

Increméntanse as axudas dirixidas á atención no fogar de usuarios do Concello. Incremento do número de horas 

deste servizo para a atención de novas coberturas. 

 

Orzamento total: 50.000,00 € | Forma de execución: Contratación  pública 

 

Posta en funcionamento de teléfonos gratuítos 

Ponse en marcha un teléfono de atención directo e gratuíto na área de Bertamiráns, e outro na de Milladoiro, cun 

reforzo na atención telefónica. 

 

Orzamento total: - € | Forma de execución: Recursos propios 
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EIXE 7. SOCIAL 
Reparto de alimentos a familias e atención a nenos e nenas de comedores escolares en exclusión 

Reforzo do programa de reparto de alimentos mediante o banco de alimentos e a compra directa de produtos 

beneficiando a máis de 400 familias. Ase mesmo, Intensifícase o reparto de alimentos ás familias con nenos e 

nenas de comedores escolares e en risco de exclusión.  

 

Orzamento total: 40.000,00 € | Forma de execución: Contratación pública 

 

Atención a maiores 

Realízase un seguimento e atención personalizada das persoas maiores que viven soas e daquelas con 

necesidades especiais. Reparto de mediciñas e alimentos porta a porta. Traslado de persoas con pouca mobilidade 

a través do transporte adaptado. Reforzo do servizo de voluntariado para atención e acompañamento no rural. 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos propios 

 

Axuda psicolóxica 

Acompañamento telefónico a mulleres vítimas de violencia de xénero e reforzo no asesoramento xurídico. Posta en 

funcionamento dos programas de estimulación cognitiva e saúde mental de xeito electrónico 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos Propios 

 

Posta a disposición do transporte adaptado municipal 

Traslado a centros médicos de persoas maiores e discapacitadas e reforzo do servizo para necesidades de 

traslado a entidades bancarias ou supermercados para a realización da compra. 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos Propios 
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EIXE 7. SOCIAL 

Reparto de material escolar 

Habilitouse o reparto de material escolar a máis de 1.000 familias do Concello e en coordinación cos centros 

escolares a través de protección civil e persoal do Concello. 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos Propios 

 

Entrega de equipamento tecnolóxico a familias necesitadas 

Posta en marcha dunha campaña para recolección de material informático de segunda man e distribución entre os 

mais necesitados. Sinatura dun convenio de cesión gratuíta de tarxetas e dispositivos de conexión a internet 

cunha empresa do sector da comunicación. 50 dispositivos e tarxetas SIM. 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos Propios 

 

Modificación da ordenanza de axudas para anticipos de caixa 

Aprobación dunha modificación da ordenanza que regula os pagos de emerxencia social e axudas de renda 

municipal básica de cara a axilizar o procedemento de revisión e obtención, así como para habilitar o anticipo de 

caixa e pago directo 

 

Orzamento total: - €| Forma de execución: Recursos Propios 

 

Posta en marcha da nova canle Ames saudable para o confinamento 

Nova canle para consellos relacionados co confinamento, exercicios de ioga e relaxación, consellos de 

alimentación, baile en liña, estimulación cognitiva e actividade física infantil. 

 

Orzamento total: 2.000,00€ | Forma de execución: Contratación pública 



3.2 PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA 
E SOCIAL EN CIFRAS 



Eixe 1.  

Inversión en 
obra pública 

57 medidas 

 

Eixe 2.  

Fiscal 

4 medidas 

 

Eixe 3. 

 Seguridade e 
saúde 

3 medidas 

Eixe 4.  

 Promoción 
Económica 

13 medidas 

 

Eixe 5. 
Administración 

e goberno 
local 

4 medidas 

 

Eixe 7.  

Social  

12 medidas 

Eixe 6. 
Tecnolóxico 

6 medidas 

 

RESUMO MEDIDAS PLAN DE REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE AMES 

99 medidas 



En función de como se instrumentalice a execución das medidas enmarcadas no plan 

que poñerá en marcha o Concello de Ames, estas se agrupan en catro bloques: 

 

BLOQUE 1.  

RECURSOS PROPIOS 

DO CONCELLO 

BLOQUE 2.  

AXUDAS DIRECTAS 

AS EMPRESAS E 

AUTÓNOMOS  

BLOQUE 3. 

CONTRATACIÓNS 

PÚBLICAS  

BLOQUE 4.  

CONTRATACIÓN DE 

PERSONAL 

8% 

72% 

2% 

18% 



Investimento total 
 

Aproximadamente  

7 millóns de euros 

distribuídos nos 7 eixes de 

actuación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Bloques 
17 recursos propios 

8  axudas  

72 contratación pública 

2 Contratación de persoal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

99 medidas en 7 Eixes  

3 Seguridade e saúde 

13 Promoción Económica 

4 Administración e Goberno Local 

6 Tecnolóxico 

4 Fiscal 

57 Inversión en obra pública 

12 Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de Execución 
Documento aberto que permitirá ir 

adaptando e incorporando accións a 

medida que a situación o vaia 

requirindo 

 

2020-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMO ORZAMENTARIO 

 BLOQUES ORZAMENTO 

 Contratación de persoal 81.728,96 € 

 Axudas directas as empresas e autónomos 946.337,32 € 

 Contratacións públicas       6.043.554,70 €  

 Total plan de reactivación local 7.071.620,98 € 

1% 
13% 

86% 

Contratación de
persoal

Axudas directas as
empresas e
autónomos

Contratacións públicas

 EIXES  ORZAMENTO 

 Eixe 1. Inversión en obra pública       5.393.554,70 €  

 Eixe 2. Fiscal -  €     

 Eixe 3. Seguridade e saúde           175.000,00 €  

 Eixe 4. Promoción Económica           907.347,86 €  

 Eixe 5. Administración e goberno local              81.728,96 €  

 Eixe 6. Tecnolóxico           328.200,00 €  

 Eixe 7. Social           185.789,46 €  

 Total plan de reactivación local       7.071.620,98 €  

76% 

2% 

13% 1% 

5% 
3% 

Eixe 1. Inversión en obra
pública

Eixe 2. Fiscal

Eixe 3. Seguridade e
saúde

Eixe 4. Promoción
Económica

Eixe 5. Administración e
goberno local

Eixe 6. Tecnolóxico




