
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO
PROGRAMA RESCATE AUTÓNOMOS

O mércores  día  18  de  novembro  2020 saíu  publicada  no  DOG a  orde  da Consellería  de 
Emprego e Igualdade sobre as axudas ás persoas traballadoras autónomas para facer fronte á 
situación económica motivada pola pandemia da COVID-19.

BENEFICIARIOS

 Persoas traballadoras autónomas de alta no RETA ou no réxime de traballadores do mar 
como traballadores por conta propia, con domicilio fiscal en Galicia e que teñan recoñecido 
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). 

 Persoas traballadoras autónomas que ademais de cumprir o requisito sinalado no parágrafo 
anterior  estean  encadradas  nos  sectores  cuxa  actividade  estivera  especialmente 
paralizada:

 En todo caso lecer nocturno (discotecas, pubs, cafés-espectáculo e salas de festas).
 Ámbito  de atracción  de feiras  (sen establecemento  aberto  ao público)  incluído nos 

CNAES: 4724, 4729, 4781, 4782, 4789, 5610, 5629, 5630 e 9200.
 Os negocios encadrados nos 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 das axencias de viaxes. 
CNAE 7912. Actividades dos operadores turísticos. 
CNAE 7990. Outros servizos de reservas e actividades relacionadas con eles. 
CNAE 8230. Organización de convencións e feiras de mostras.
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.

CONTÍA DA AXUDA 
 1.200 € para as persoas traballadoras autónomos en xeral. 
 2.000 € para aquelas persoas traballadoras autónomas en sectores cuxa actividade 

estivera especialmente paralizada. 

PRAZO DE SOLICITUDES: 
O prazo de presentación de solicitudes será de  1 MES desde o día seguinte á data de 

publicación desta orde no DOG.

Para calquera información contactar co Técnico de Emprego no Concello de Ribeira de Piquín, 
que estará á súa disposición os xoves e os venres de 9:00 a 14:00 horas.

Ribeira de Piquín, 24 de novembro de 2020.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE

 


