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Programa de rescate a persoas autónomas (TR400A)

Plan de rescate da Xunta de Galicia para as

PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS (TR400A)

Persoas beneficiarias

Ter recoñecido o cese ordinario ou extraordinario de actividade (segundo o

Real Decreto Lei 30/2020, de 29 de setembro)

Requisitos

Todas as persoas traballadoras autónomas 

dadas de alta no RETA ou Réxime do Mar, 

incluídas as persoas autónomas societarias

Contía da axuda económica

Para persoas traballadoras autónomas en xeral:

Compromiso 

Manter a actividade económica de alta durante 2 meses
desde a publicación da orde de axudas

Ter o seu domicilio fiscal en Galicia

Estar en alta no RETA ou como persoas 

traballadoras por conta propia no 

Réxime Especial do Mar

En todo caso o lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas)

Actividades especialmente paralizadas 

Para persoas traballadoras autónomas de actividades 

económicas especialmente paralizadas:

Ámbito de atracción de feiras (sen establecemento aberto ao público) incluído nos 

CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630 e 9200.

Actividades encadradas nos seguintes CNAES: 

Transportes (4932, 5010 e 5030)

Provisión de comidas (5621)

Exhibición cinematográfica (5914)

Axencias de viaxes e operadores 

turísticos (7911, 7912, 7990)

Organización de convencións (8230)

Artes escénicas e auxiliares (9001,9002)

Xestión de salas de espectáculos (9004)

Parques de atraccións e outras 

actividades recreativas (9321,9329)

Máis información:

30.000.000€ de orzamento

oficinadoautonomo.gal 900 815 600
(L-V de 8:00 – 15:00)

Apoio de 2.000€

Apoio de 1.200€

o 30.000.000 € de orzamento

o Para persoas autónomas:

→ RETA

→ Réxime especial do Mar

→ Persoas autónomas societarias

o Que:

→ Estean de alta (RETA + Rex. Esp. Mar)

→ Domicilio fiscal en Galicia

→ Ter recoñecido o cese ordinario ou 

extraordinario do RDL 30/2020 (no momento 

de solicitude)

o Aberta ata 18 de decembro
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Plan de rescate. Programa I - Microempresas (TR400B)

Programa I. MICROEMPRESAS (TR400B)

Persoas beneficiarias

Descenso da facturación de cando menos o 45%
comparando todo 2019 cos tres primeiro trimestres de 2020

Requisitos

Persoas traballadoras autónomas con persoal contratado.

Microempresas e excepcionalmente PEMES (de sectores 

especialmente paralizados pola COVID-19).

Contía da axuda económica

Compromiso 

Manter a actividade económica e o emprego de alta durante 6 meses
desde a publicación da orde de axudas no DOG

Con domicilio fiscal en Galicia

Lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas e salas de concertos)

Actividades especialmente paralizadas 

Ámbito de atraccións de feiras (sen establecemento aberto ao público) incluído nos CNAES: 4724, 

4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630 e 9200.

Actividades encadradas nos seguintes CNAES: 

Transportes (4932, 5010 e 5030)

Provisión de comidas (5621)

Exhibición cinematográfica (5914)

Axencias de viaxes e operadores turísticos 

(7911, 7912, 7990)

Organización de convencións (8230)

Artes escénicas e auxiliares (9001, 9002)

Xestión de salas de espectáculos (9004)

Parques de atraccións e outras actividades 

recreativas (9321,9329)

Máis información:

37.000.000€ 
de orzamento

oficinadoautonomo.gal 900 815 600
(L-V de 8:00 – 15:00)

Que teñan ou tiveran autorizado un ERTE
por COVID-19 desde a declaración do estado de

alarma

Axuda xeral

Actividades especialmente paralizadas

4.000€

5.000€

o 37.000.000 € de orzamento

o Para:

→ Persoas autónomas con persoal 

contratado

→ Microempresas

→ Excepcionalmente, Pemes

o Con:

→ Domicilio fiscal en Galicia

→ Que teñan ou tivesen autorizado ERTE por 

COVID

→ Descenso da facturación de cando menos o 

45%

o Aberta ata 28 de decembro
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Plan de rescate. Programa II - Hostalería (TR400C)

Programa II. HOSTALERÍA (TR400C)

Persoas beneficiarias

Ter pechada a actividade durante un mínimo de dúas semanas
(tamén actividades que non permitan consumo no establecemento ou nas terrazas)

Requisitos

Persoas traballadoras autónomas

con ou sen persoal contratado………….

Microempresas e PEMES…………..

Contía da axuda económica [por establecemento paralizado]**

Domicilio fiscal en Galicia

Máis información:

17.000.000€ 
de orzamento

oficinadoautonomo.gal 900 815 600
(L-V de 8:00 – 15:00)

Afectado por peche do establecemento ou peche perimetral →

Axuda xeral 1.500€ por mes de paralización, desde outubro

(mínimo 2 semanas → 750€)

DO SECTOR

DA HOSTALERÍA*
* Inclúe hoteis, hostais, casas rurais e outros aloxamentos que cumpran os requisitos

Ordes da Consellería 

de Sanidade de:

 7 de outubro

 4 de novembro

 8 de novembro

 13 de novembro

 Ordes posteriores

Con 10 ou máis 

persoas contratadas
2.000€ por mes de paralización, desde outubro

(mínimo 2 semanas → 1.000€)

→

→

** Unha mesma persoa ou entidade pode ter varios establecementos con dereito a axuda

o 17.000.000 € de orzamento

o Para:

→ Persoas autónomas

→ Microempresas

→ Pemes

o Con:

→ Domicilio fiscal en Galicia

→ Afectados polo peche da actividade ou 

peche perimetral

→ Pechada a actividade un mínimo de dúas 

semanas

o Aberta ata 28 de decembro

SECTOR DA 

HOSTALERÍA



Grazas

Consultas e dúbidas  no tfno 900 815 600

www.oficinadoautonomo.gal 


