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PROGRAMA DE RESCATE DAS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS AFECTADAS POLA 

CRISE DA COVID-19 

 

Data de publicación: DOG núm 233 do  mércores 18/11/2020 

Prazo de presentación: do 19/11/2020 ó 18/12/2020 

Persoas beneficiarias/ Contía das axudas: 

1. Todas as persoas traballadoras autónomas dadas de alta no RETA ou Réxime do 

Mar, como traballadoras por conta propia e que teñan o domicilio fiscal en 

Galicia, e que teñan recoñecida o cesamento ordinario ou extraordinario de 

actividade regulado no Real decreto lei 30/2020 do 29 de setembro, de 

medidas sociais en defensa do emprego ( BOE núm 259, do 30 de setembro).- 

Poderán optar a unha axuda de 1.200€. 

2. Persoas traballadoras autónomas que además de cumplir o anterior, estén 

encadradas en sectores con actividade especialmente paralizada, que se 

relacionan a continuación, ascendendo neste caso a axuda a 2.000€. 

Sectores con actividade especialmente paralizada: 

a) En todo caso o lecer nocturno. 

b) Aquelas actividades económicas que se desenvolvan no ámbito das 

atraccións de feiras e que se trate de actividades nos que non existe 

establecemento aberto ao público e que pertenzan aos seguintes CNAES: 

4724, 4729, 4781, 4782, 4789,5610, 5630 e 9200 

c)Os negocios encadrados nos seguintes CNAES: 

CNAE 4932: Transporte por taxi 

CNAE 5010: Transporte marítimo de pasaxeiros. 

CNAE 5030: Transporte de pasaxeiros por vías navegables interiores. 

CNAE 5621: Provisión de comidas preparadas para eventos 

CNAE 5914: Actividades de exhibición cinematográfica. 

CNAE 7911: Actividades de las axencias de viaxes. 

CNAE 7912: Actividades de los operadores turísticos. 

CNAE 7990: Outros servizos de reservas y actividades relacionadas cos 

mesmos. 

CNAE 8230: Organización de convencións y feiras de mostras. 



 

2 

Concello de Cangas 

Avenida de Castelao, 2, Cangas. 36940 (Pontevedra). Tfno. 986300050. Fax: 986304850 

 

CNAE 9001: Artes escénicas. 

CNAE 9002: Actividades auxiliares ás artes escénicas. 

CNAE 9004: Xestión de salas de espectáculos. 

CNAE 9321: Actividades dos parques de atraccións e os parques 

temáticos. 

CNAE 9329: Outras actividades recreativas e de entretemento 

Orzamento 
30 millóns de euros (financiación FSE) 

Reserva de 2 millóns de euros para os sectores mais afectados pola paralización da 

actividade económica. 

Solicitudes 
Presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos en https://sede.xunta.gal: 

Código de procedemento: TR400A. 

Procedemento 
Concurrencia non competitiva ata esgotamento do crédito. 

Compromiso das persoas autónomas beneficiarias 
Destacamos dentro dos establecidos no artigo 21 da orde de convocatoria, a obriga de  

manter a actividade económica de alta durante 2 meses dende a publicación da orden de 

axudas. 

 

https://sede.xunta.gal/

