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II PLAN DE RESCATE DAS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 
AFECTADAS POLA CRISE DA COVID-19 

ORGANISMO QUE 
CONVOCA PUBLICADO 

PRAZO SOLICITUDE 

INICIO FIN 

1 PROGRAMA  I DE PERSOAS AUTÓNOMAS 
(TR500A) 

Consellería de Emprego e 
Igualdade DOG 18.02 19.02 18.03 

 Colectivo beneficiario 

1. Todas as persoas traballadoras autónomas de alta no réxime especial de traballadores autónomos 
(RETA) ou no réxime de traballadores do mar como persoas traballadoras por conta propia e que teñan o 
domicilio fiscal en Galicia, incluídos os autónomos societarios que tivesen unha alta anterior ao 30 de 
marzo de 2020 e que acrediten unha baixada de facturación de polo menos o 45 % nos termos 
establecidos no artigo 19.3. 
2. As persoas autónomas societarias que estean de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar 
con data anterior ao 30 de marzo de 2020 e indiquen no anexo I unha empresa da cal sexan societarias 
cunha porcentaxe de participación mínima do 25 % e cumpran os requisitos de baixada de facturación. 
3. Tamén poderán ser beneficiarias as persoas traballadoras autónomas de tempada, sempre que 
acrediten que, aínda que non estean de alta no momento da presentación da súa solicitude, teñen estado 
de alta un mínimo de 4 meses e un máximo de 9 meses en cada un dos anos 2018 e 2019. 
Entenderase como actividade especialmente paralizada aquela que tivese unha baixada de facturación 
igual ou superior ao 70 %. 

 Importe 30.000.000 € 

2 PROGRAMA  II DE MICROEMPRESAS 
(TR500A) 

Consellería de Emprego e 
Igualdade DOG 18.02 19.02 18.03 

 COLECTIVO BENEFICIARIO 
As persoas ou entidades beneficiarias serán as persoas traballadoras autónomas, as microempresas e, 
excepcionalmente, as pemes, conforme o indicado no artigo 29, sempre que teñan persoal contratado por 
conta allea ao seu cargo e que tivesen unha baixada de facturación de polo menos o 45 % 

 Importe 30.000.000 € 


