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III. OUTRAS DISPOSICIÓNS

CONSELLERÍA DE EMPREGO E IGUALDADE

CORRECCIÓN DE ERROS. Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen 
as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras 
autónomas, profesionais e empresas particularmente afectadas pola crise 
da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución 
do endebedamento do sector privado, a través do Programa I de persoas 
traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de 
apoio ás persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras 
autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 persoas 
traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e 
do Programa III de apoio ás persoas traballadoras autónomas ou empresas con 
máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 
millóns de euros, ou empresas de máis de 25 persoas traballadoras (TR600C), 
e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

Advertidos erros na citada orde, publicada no Diario Oficial de Galicia número 110, do 
11 de xuño de 2021, procédese a realizar a seguinte corrección:

Substitúense os anexos II e III, das páxinas 29033, 29034, 29035, 29036, 29037, 
29038, 29039, 2940, 29041, 29042, 29043, 29044 e 29045, polos anexos II e III que 
figuran a seguir:
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ANEXO II

PROCEDEMENTO

PROGRAMA  II DE APOIO ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS INDIVIDUAIS E PERSOAS 
TRABALLADORAS AUTONÓMAS OU EMPRESAS CON ATA 10 PERSOAS TRABALLADORAS OU DE ATA 
25 PERSOAS TRABALLADORAS CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE ATA 2 MILLÓNS DE EUROS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR600B
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE INICIO DA ACTIVIDADE

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

TIPOLOXÍA DA EMPRESA

Autónomo / Mutualidade Autónomo de tempada Empresa (sen grupo consolidado) Empresa (con grupo consolidado)

CNAE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

CNAE INCLUÍDA NO ANEXO I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo

CNAE NON INCLUÍDA NO ANEXO I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo

NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADORAS

Volume de operacións ata 2 millóns de euros

Caída do volume das operacións dun 40 % ou máis no ano 2020 respecto de 2019 (CNAE non incluída no anexo I do Real decreto 5/2021, 
do 12 de marzo)
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DECLARACIÓN DE RESULTADOS DO EXERCICIO ECONÓMICO 2019 (conforme a declaración do IRPF ou do imposto de sociedades)

IRPF 2019

IMPOSTO DE SOCIEDADES 2019

RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO

RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA, SE É O CASO

IRPF

MODELO IRPF DOS ANOS 2017 E 2018

EMPRESA CON CAPITAL EMPRESA SEN CAPITAL

OU

RECADRO 00186 >   RECADRO 00187 /  2

RECADRO 00180 /   (RECADRO 00210 +  RECADRO  00228) >=  1,5

RECADRO 00136 /   RECADRO 00228 >=  1

PERDAS ACUMULADAS INFERIORES Á MÉTADE DOS FONDOS PROPIOS

RECADRO 00195 +   RECADRO 00199 <  RECADRO  00186 /  2

IMPOSTO DE SOCIEDADES DE 2019 (téñense que cumprir dúas das seguintes tres condicións habilitadas):

FONDOS PROPIOS SUPERIORES Á METADE DO CAPITAL

ACTIVO TOTAL IGUAL OU SUPERIOR A 1,5 VECES AO PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR AO PASIVO CORRENTE

CAÍDA DO VOLUME DE OPERACIÓNS

Actividade con caída do volume de operacións de máis dun

Actividade con caída do volume de operacións de máis dun 60 % e menos do 70 %

Actividade con caída do volume de operacións igual ou superior ao 70 %

 e ata o 60 % 6.000 €

7.000 €

8.000 €

VOLUME DE OPERACIÓNS 
ANUAL DE 2019

VOLUME DE OPERACIÓNS 
ANUAL DE 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE

EMPRESAS CON ALTA ANTERIOR A 01.01.2019

EMPRESAS CON ALTA DURANTE O ANO 2019

EMPRESAS CON ALTA DESDE O 01.01.2020 A 31.03.2020

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 

ALTA EN 2019

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 

ALTA EN 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 
ALTA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 

2020

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS TRES 
TRIMESTRES RESTANTES DO 

ANO 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE

INCREMENTO POLO NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA

1.000 € (Entre 4 e 9 persoas traballadoras por conta allea)

2.000 € (Entre 10 e 20 persoas traballadoras por conta allea)

3.000 € (Entre 21 e 25 persoas traballadoras por conta allea)
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DECLARACIÓN DE PAGAMENTOS PENDENTES A PROVEDORES/ACREDORES, FINANCEIROS E NON FINANCEIROS

TIPOLOXÍA DAS CANTIDADES ACREDOR DATA 
(entre 01.03.2020 e 31.05.2021)

IMPORTE

TOTAL

INFORMACIÓN DA AXUDA SOLICITADA

CANTIDADE MÁXIMA A QUE PODE OPTAR SEGUNDO O REAL DECRETO LEI 5/2021

CANTIDADE QUE LLE PODE CORRESPONDER CONFORME O ARTIGO 34 DAS BASES (art. 34.1)

PAGAMENTOS PENDENTES A PROVEDORES/ACREDORES, CONFORME A DECLARACIÓN

CANTIDADE QUE SE PERCIBIRÁ

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que en relación con calquera outra “axuda temporal” en aplicación do Marco Nacional Temporal, ou en aplicación da Comunicación da 
Comisión Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía  no contexto do actual brote da COVID-19:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda.

Si se solicitou e/ou se concederon outras axudas, que son as que a continuación se relacionan:

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

+

-
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de axudas temporais doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
  
3. Que a persoa solicitante ou entidade cumpre os seguintes requisitos: 

- Ter o domicilio fiscal en Galicia. 
- Ter cantidades pendentes de pagamento a provedores, acredores, financeiros ou non financeiros ou débeda bancaria, ou outros custos fixos 

que fosen devindicados entre o 1 de marzo de 2020 e o 31 de maio de 2021, e procedan de contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021. E 
que as ditas cantidades sexan de importe igual ou superior á axuda solicitada. 

- Non ter un resultado negativo en 2019 conforme a declaración do imposto de sociedades (IS) ou da declaración do imposto sobre a renda 
das persoas físicas (IRPF). 

- No caso de ter resultado negativo no exercicio 2019, declarar a súa solvencia financeira e achegar a documentación acreditativa de tal 
requisito. Nas entidades que sexan suxeitos pasivos do imposto de sociedades (IS) cando, segundo as magnitudes contidas na declaración do 
IS do exercicio 2019, cumpran dúas das tres condicións indicadas no artigo 6.3.e) da orde. No caso de entidades que non teñan capital, a 
condición da letra a) anterior substituirase pola seguinte: valor absoluto das perdas acumuladas inferior á metade dos fondos propios. E 
para as persoas físicas (non suxeitas a IS), mediante a presentación das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) dos 
exercicios 2017 e 2018, nas cales se reflicta un resultado positivo en ambos os dous anos. 

- Ter unha caída do volume de operacións de máis dun 30 % no ano 2020 respecto de 2019, no caso de desenvolver unha actividade 
económica incluída no anexo I do Real decreto lei 5/2001, do 12 de marzo. 

- Ter unha caída do volume de operacións dun 40 % ou máis no ano 2020 respecto de 2019, no caso de desenvolver unha actividade 
económica que non estea incluída no anexo I do Real decreto lei 5/2001, do 12 de marzo. 

- Estar de alta no réxime da Seguridade Social correspondente (no réxime especial de traballadores autónomos – RETA- ou traballadores por 
conta propia do réxime de traballadores do mar) ou ben nunha mutualidade profesional. 

- Ser unha persoa autónoma de tempada e exercer a actividade económica. 
- CNAE (Clasificación nacional de actividades económicas) da actividade pola que solicita a axuda. 
- Número de persoas traballadoras da empresa na data da publicación desta orde.
- Que cumpre os requisitos para ser beneficiaria da axuda e non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición 

de persoa beneficiaria segundo o establecido nesta orde e no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. 
- Declaración de calquera outra “axuda temporal”  en aplicación do Marco Nacional Temporal ou do Marco Temporal relativo ás medidas de 

axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto actual brote de COVID-19, recollido na Comunicación da Comisión Europea, do 19 
de marzo de 2020 (2020/C 91 I/01) (DOUE do 20 de marzo de 2020), e nas súas posteriores modificacións. 

- Que a empresa ou autónomo non estaba en crise a teor do disposto no artigo 2, punto 18, do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión 
(Regulamento xeral de exención por categorías) en 31 de decembro de 2019 ou as microempresas ou pequenas empresas (no sentido do 
anexo I do Regulamento xeral de exención por categorías) que, estando en crise o 31 de decembro de 2019, non se atopen inmersas nun 
procedemento concursal nin recibisen unha axuda de salvamento ou reestruturación 

- Autoriza á Consellería de Emprego e Igualdade a cesión dos seus datos ao Ministerio de Facenda. 
- Que, coa presentación desta solicitude, acepta a subvención 
- Que cumpre con todos os requisitos sinalados para ser beneficiaria da axuda establecida nesta orde no artigo 33.

4.- Declaración de situacións particulares: 
- Que factura máis de 10 millóns de euros, opera en Galicia e desenvolve a súa actividade económica en máis dun territorio autonómico 
- Solicita axuda en territorios distintos aos do seu domicilio fiscal  
- Solicita axudas noutras comunidades autónomas  
- Entidades non residentes en España, non financeiras, que operan en Galicia a través dun establecemento permanente 

No ano 2019 e/ou no ano 2020 formou parte dun grupo que aplique un réxime de consolidación fiscal de territorio foral, a composición do 
dito grupo en 2020 e se algunha entidade del tributa en exclusiva ante unha Facenda foral para os efectos do IVE nos ditos anos
No ano 2019 e/ou no ano 2020 formou parte dun grupo que aplique un réxime de consolidación fiscal de territorio común, se algunha 
entidade del tributa en exclusiva ante unha Facenda foral para os efectos do IVE nos ditos anos
Realiza exclusivamente operacións non suxeitas ou exentas que non obrigan a presentar autoliquidación periódica do IVE e determina o 
pagamento fraccionado de acordo coa modalidade prevista  no artigo 40.2 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto de sociedades

5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentación acreditativa da baixada de facturación (só para CNAE non incluídas no anexo I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo)

Modelo 390 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 303 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 130 IV trimestre Ano 2019 Ano 2020

Modelo 131 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 111 Ano 2020

Modelo 190 Ano 2020

Modelo 184 para entidades en réxime de atribución de rendas Ano 2019 Ano 2020

Modelo 100 Ano 2019

Modelo 200 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 202 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 220 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Modelo 222 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Modelo 322 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Outros documentos

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Certificado de alta na mutualidade correspondente, se é o caso
Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante segundo o modelo de 
representación da sede ou calquera outro válido en dereito, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Certificación de estar ao día das súas obrigas coa Seguridade Social

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria de Galicia

Consulta de inhabilitación para obter subvención e axudas

Vida laboral da persoa solicitante

Consulta código conta de cotización (número de persoas traballadoras) 

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS I
AUTORIZO A 
CONSULTA

A persoa interesada autoriza a consulta dos datos da AEAT que figuran no art. 14 da orde de axudas a outras 
administracións públicas.

SI NON

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS II 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria. SI NON

DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA REQUIRIDA SÓ NO CASO DE NON AUTORIZAR EXPRESAMENTE O CRUZAMENTO DE DATOS COA 
AEAT QUE FIGURAN NO ART.14 DA ORDE DE AXUDAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Non autorizo a Xunta de Galicia a comprobar os datos para a tramitación da solicitude segundo o artigo 95.1.k) da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, e quero presentar a documentación que se indica a seguir:

Documento acreditativo da AEAT do domicilio fiscal.
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

Certificado da AEAT das epígrafes do imposto sobre actividades económicas (IAE) e documento do contribuínte con indicación dos 
códigos da clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-09) que se consideran equivalentes en que se clasifica a actividade 
desenvolta polo solicitante en 2019, 2020 e 2021.
Documento acreditativo do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor 
engadido e, se é o caso, no imposto xeral indirecto canario en 2019 e 2020, se o dito volume de operacións en 2020 caeu máis dun 30 % 
con respecto a 2019 e a porcentaxe da caída no caso de desenvolver actividades incluídas no anexo I do Real decreto lei 5/2021, do 12 
de marzo (modelo 303, 390 e 322 – para grupos – dos exercicios 2019 e 2020, así como o IXIC, se é o caso).

Documento acreditativo do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor 
engadido e, se é o caso, no imposto xeral indirecto canario en 2019 e 2020, se o dito volume de operacións en 2020 caeu máis dun 40 % 
con respecto ao 2019 e a porcentaxe da caída no caso de desenvolver actividades que non se atopen incluídas no anexo I do Real 
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo (modelo 303, 390 e 322 –para grupos– dos exercicios 2019 e 2020, así como o IXIC, se é o caso).

Documento acreditativo da totalidade dos ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes da súa actividade económica 
incluídos na súa declaración do imposto en 2019, así como a suma dos ingresos fiscalmente computables procedentes da súa actividade 
económica incluídos nas súas autoliquidacións de pagamentos fraccionados correspondentes a 2020, para os contribuíntes do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, cando o solicitante da axuda teña o seu domicilio fiscal nas cidades de Ceuta e Melilla ou realice 
exclusivamente operacións que non obrigan a presentar autoliquidación periódica do IVE (artigos 20 e 26 da Lei 37/1992, do 28 de 
decembro, do imposto sobre o valor engadido) ou do IXIC (artigo 57.2 do Regulamento de xestión dos tributos do réxime económico e 
fiscal de Canarias, aprobado polo Real decreto 268/2011), conforme a información proporcionada previamente á Axencia Tributaria 
pola Comunidade Autónoma de Canarias, e non aplique o réxime de estimación obxectiva no IRPF en 2019 ou 2020 (modelo 100 do 2019, 
130 de 2020, 184 para entidades en réxime de atribución de rendas dos exercicios 2019 e 2020).
Documento acreditativo da base impoñible previa declarada no último pagamento fraccionado dos anos 2019 e 2020, respectivamente, 
no suposto en que os ditos pagamentos fraccionados se calculen segundo o disposto no artigo 40.3 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, 
do imposto sobre sociedades, para contribuíntes do imposto de sociedades ou do imposto sobre a renda dos non residentes con 
establecemento permanente, cando o solicitante da axuda teña o seu domicilio fiscal nas cidades de Ceuta ou Melilla ou realice 
exclusivamente operacións que non obrigan a presentar autoliquidacións periódicas do IVE (artigos 20 e 26 da Lei 37/1992, do 28 de 
decembro, do imposto sobre o valor engadido) ou do IXIC (artigo 57.2 do Regulamento de xestión dos tributos do réxime económico e 
fiscal de Canarias, aprobado polo Decreto 268/2011), segundo información proporcionada previamente á Axencia Tributaria pola 
Comunidade Autónoma de Canarias, e non aplique o réxime de estimación directa obxectiva no imposto sobre a renda das persoas 
físicas en 2019 ou 2020 (modelos 202 de pagamentos fraccionados 2020 e de 2019, e 2020 cando declaren os mesmos polo artigo 40.2 do 
imposto de sociedades. Modelo 222, para o caso de grupos. Modelo 200 de 2019 e documentación acreditativa de facturación do ano 
2020, modelo 220 para o caso de grupos).

Documento acreditativo do número de persoas empregadas tendo en conta o número medio en 2020 de perceptores de rendementos 
monetarios do traballo consignados nas declaracións mensuais ou trimestrais, de retencións e ingresos á conta (modelos 111 de 2020 e 
190 de 2020). 
Documento acreditativo de que o solicitante forma parte dun grupo, e información sobre a súa composición en 2019 e 2020 (modelo 
220).

Certificado de situación censual da AEAT para acreditar a aplicación do réxime de estimación obxectiva no imposto sobre a renda das 
persoas físicas en 2019 e 2020.

Se é o caso, documento acreditativo de non ter obtido un resultado neto negativo na declaración do imposto sobre a renda das persoas 
físicas correspondente a 2019, polas actividades económicas en que aplicase o método de estimación directa para a súa determinación 
ou se resultase negativa no dito exercicio a base impoñible do imposto sobre sociedades ou do imposto da renda de non residentes, 
antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas (modelo 100 e 200 de 2019, e modelo 
220 para o caso de grupos).

Certificado de situación censual expedido pola AEAT, acreditativo de que a persoa solicitante se atopa de alta no Censo de empresarios, 
profesionais e retedores, e para o suposto de que producise a alta ou baixa en 2019 ou 2020, información sobre as datas de alta e baixa 
no dito censo. No caso de baixa da actividade, o contribuínte deberá indicar o motivo dela. 

Se é o caso, documento acreditativo da caída da actividade no territorio, atendendo ao peso das retribucións do traballo persoal 
satisfeitas ás persoas traballadoras con que conten nel, en relación cos grupos e os empresarios, profesionais ou entidades cuxo volume 
de operacións en 2020 fose superior a 10 millóns de euros e que desenvolvan a súa actividade económica en máis dun territorio ou en 
máis dunha cidade autónoma (modelos 190 e 111).
Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

COMPROMISOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Manter a actividade ata o 30 de xuño de 2022.

Non repartir dividendos durante os anos 2021 e 2022.

Non aprobar incrementos nas retribucións de alta dirección durante un período de 2 anos.
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ANEXO II 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para 
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de 
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o 
acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas 
ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e) do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos 
básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias. O Ministerio de Facenda coa finalidade de realizar o 
seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución conforme o disposto no artigo 3.6 do Real 
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á 
pandemia da COVID-19, e o disposto no artigo 6 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos 
seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada  
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais 
e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento 
do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás 
persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 
persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras 
autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis 
de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
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ANEXO III

PROCEDEMENTO

PROGRAMA III DE APOIO ÁS PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS OU EMPRESAS CON MÁIS 
DE 10 PERSOAS TRABALLADORAS E CUN VOLUME DE FACTURACIÓN DE MÁIS DE 2 MILLÓNS DE 
EUROS, OU EMPRESAS DE MÁIS DE 25 PERSOAS TRABALLADORAS

CÓDIGO DO PROCEDEMENTO

TR600C
DOCUMENTO

SOLICITUDE

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DA PERSOA SOLICITANTE
NOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO NIF

TIPO NOME DA VÍA NÚM. BLOQ. ANDAR PORTA

PARROQUIA LUGAR

CÓDIGO POSTAL PROVINCIA CONCELLO LOCALIDADE

TELÉFONO 1 TELÉFONO 2 CORREO ELECTRÓNICO

DATA DE INICIO DA ACTIVIDADE

E NA SÚA REPRESENTACIÓN (deberá acreditarse a representación fidedigna por calquera medio válido en dereito)
NIFNOME/RAZÓN SOCIAL PRIMEIRO APELIDO SEGUNDO APELIDO

EN CALIDADE DE (CARGO/POSTO QUE DESEMPEÑA)

DATOS PARA OS EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

TELÉFONO MÓBIL CORREO ELECTRÓNICO

Todas as notificacións ás persoas interesadas se realizarán só por medios electrónicos a través do Sistema de notificación electrónica de 
Galicia-Notifica.gal https://notifica.xunta.gal 
Só se poderá acceder á notificación co certificado electrónico ou Chave365. 
Enviaranse avisos da posta á disposición da notificación no correo electrónico e/ou teléfono móbil facilitados a seguir e que poderán cambiar en 
calquera momento a través de Notifica.gal:

DATOS BANCARIOS

Declaro baixo a miña responsabilidade que son certos os datos consignados relativos á conta bancaria indicada.

TITULAR DA CONTA NÚMERO DA CONTA BANCARIA (24 DÍXITOS)

IBAN

TIPOLOXÍA DA EMPRESA

Autónomo / Mutualidade Autónomo de tempada Empresa (sen grupo consolidado) Empresa (con grupo consolidado)

CNAE DESCRICIÓN DA ACTIVIDADE

CNAE INCLUÍDA NO ANEXO I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo

CNAE NON INCLUÍDA NO ANEXO I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DATOS DA EMPRESA
NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADORAS

Volume de operacións de máis de 2 millóns de euros

Caída do volume das operacións dun 40 % ou máis no ano 2020 respecto de 2019 (CNAE non incluídas no anexo I do Real decreto 5/2021, 
do 12 de marzo)

DECLARACIÓN DE RESULTADOS DO EXERCICIO ECONÓMICO 2019 (conforme a declaración do IRPF ou do imposto de sociedades)

IRPF 2019

IMPOSTO DE SOCIEDADES 2019

RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO

RESULTADO POSITIVO RESULTADO NEGATIVO

DECLARACIÓN DE SOLVENCIA, SE É O CASO

IRPF

MODELO IRPF DOS ANOS 2017 E 2018

EMPRESA CON CAPITAL EMPRESA SEN CAPITAL

OU

RECADRO 00186 >   RECADRO 00187 /  2

RECADRO 00180 /   (RECADRO 00210 +  RECADRO  00228) >=  1,5

RECADRO 00136 /   RECADRO 00228 >=  1

PERDAS ACUMULADAS INFERIORES Á MÉTADE DOS FONDOS PROPIOS

RECADRO 00195 +   RECADRO 00199 <  RECADRO  00186 /  2

IMPOSTO DE SOCIEDADES DE 2019 (téñense que cumprir dúas das seguintes tres condicións habilitadas):

FONDOS PROPIOS SUPERIORES Á METADE DO CAPITAL

ACTIVO TOTAL IGUAL OU SUPERIOR A 1,5 VECES AO PASIVO TOTAL

ACTIVO CORRENTE IGUAL OU SUPERIOR AO PASIVO CORRENTE

CAÍDA DO VOLUME DE OPERACIÓNS

Actividade con caída do volume de operacións de máis dun

Actividade con caída do volume de operacións de máis dun 60 % e menos do 70 %

Actividade con caída do volume de operacións igual ou superior ao 70 %

 e ata o 60 % 10.000 €

12.000 €

15.000 €

VOLUME DE OPERACIÓNS 
ANUAL DE 2019

VOLUME DE OPERACIÓNS 
ANUAL DE 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE

EMPRESAS CON ALTA ANTERIOR A 01.01.2019

EMPRESAS CON ALTA DURANTE O ANO 2019

EMPRESAS CON ALTA DESDE O 01.01.2020 A 31.03.2020

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 

ALTA EN 2019

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 

ALTA EN 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS MESES DE 
ALTA DO PRIMEIRO TRIMESTRE 

2020

VOLUME DE OPERACIÓNS 
MEDIA MENSUAL DOS TRES 
TRIMESTRES RESTANTES DO 

ANO 2020

CAÍDA DO VOLUME DE 
OPERACIÓNS EN PORCENTAXE
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

INCREMENTO POLO NÚMERO DE PERSOAS TRABALLADORAS POR CONTA ALLEA

5.000 € (Entre 26 e 50 persoas traballadoras por conta allea)

10.000 € (Entre 51 e 100 persoas traballadoras por conta allea)

15.000 € (Máis de 100 persoas traballadoras por conta allea)

DECLARACIÓN DE PAGAMENTOS PENDENTES A PROVEDORES/ACREDORES, FINANCEIROS E NON FINANCEIROS

TIPOLOXÍA DAS CANTIDADES ACREDOR DATA 
(entre 01.03.2020 e 31.05.2021)

IMPORTE

TOTAL

INFORMACIÓN DA AXUDA SOLICITADA

CANTIDADE MÁXIMA A QUE PODE OPTAR SEGUNDO O REAL DECRETO LEI 5/2021

CANTIDADE QUE LLE PODE CORRESPONDER CONFORME O ARTIGO 38 DAS BASES (art. 38.1)

PAGAMENTOS PENDENTES A PROVEDORES/ACREDORES, CONFORME A DECLARACIÓN

CANTIDADE QUE SE PERCIBIRÁ

A PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE DECLARA:
1. Que, en relación con outras axudas concedidas ou solicitadas:

Non solicitou nin se lle concedeu ningunha outra axuda para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención.

Si solicitou e/ou se lle concederon outras axudas para este mesmo proxecto ou conceptos para os cales se solicita esta subvención, que son 
as que a seguir se relacionan:

ORGANISMO IMPORTE (€)

2. Que, en relación con calquera outra “axuda temporal” en aplicación do Marco Nacional Temporal, ou en aplicación da Comunicación da 
Comisión Marco Temporal relativo ás medidas de axuda estatal destinadas a apoiar a economía  no contexto do actual brote da COVID-19:
Non se solicitou nin se concedeu ningunha outra axuda durante o exercicio fiscal en curso.

Si se solicitou e/ou se concederon outras axudas, que son as que a continuación se relacionan:

ORGANISMO ANO DISPOSICIÓN REGULADORA IMPORTE

+

-
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

Así mesmo, comprométese a comunicar inmediatamente cantas axudas solicite e/ou obteña en réxime de axudas temporais doutras 
administracións públicas ou doutros entes públicos, nacionais ou internacionais, a partir da data desta declaración. 
  
3. Que a persoa solicitante ou entidade cumpre os seguintes requisitos: 

- Ter o domicilio fiscal en Galicia. 
- Ter cantidades pendentes de pagamento a provedores, acredores, financeiros ou non financeiros ou débeda bancaria, ou outros custos fixos 

que fosen devindicados entre o 1 de marzo de 2020 e o 31 de maio de 2021, e procedan de contratos anteriores ao 13 de marzo de 2021. E 
que as ditas cantidades sexan de importe igual ou superior á axuda solicitada. 

- Non ter un resultado negativo en 2019 conforme a declaración do imposto de sociedades (IS) ou da declaración do imposto sobre a renda 
das persoas físicas (IRPF). 

- No caso de ter resultado negativo no exercicio 2019, declarar a súa solvencia financeira e achegar a documentación acreditativa de tal 
requisito. Nas entidades que sexan suxeitos pasivos do imposto de sociedades (IS) cando, segundo as magnitudes contidas na declaración do 
IS do exercicio 2019, cumpran dúas das tres condicións indicadas no artigo 6.3.e) da orde. No caso de entidades que non teñan capital, a 
condición da letra a) anterior substituirase pola seguinte: valor absoluto das perdas acumuladas inferior á metade dos fondos propios. E 
para as persoas físicas (non suxeitas a IS), mediante a presentación das declaracións do imposto sobre a renda das persoas físicas (IRPF) dos 
exercicios 2017 e 2018, nas cales se reflicta un resultado positivo en ambos os dous anos. 

- Ter unha caída do volume de operacións de máis dun 30 % no ano 2020 respecto de 2019, no caso de desenvolver unha actividade 
económica incluída no anexo I do Real decreto lei 5/2001, do 12 de marzo. 

- Ter unha caída do volume de operacións dun 40 % ou máis no ano 2020 respecto de 2019, no caso de desenvolver unha actividade 
económica que non estea incluída no anexo I do Real decreto lei 5/2001, do 12 de marzo. 

- Estar de alta no réxime da Seguridade Social correspondente (no réxime especial de traballadores autónomos – RETA- ou traballadores por 
conta propia do réxime de traballadores do mar) ou ben nunha mutualidade profesional. 

- Ser unha persoa autónoma de tempada e exercer a actividade económica. 
- CNAE (Clasificación nacional de actividades económicas) da actividade pola que solicita a axuda. 
- Número de persoas traballadoras da empresa na data da publicación desta orde.
- Que cumpre os requisitos para ser beneficiaria da axuda e non está incursa en ningunha das circunstancias que prohiben obter a condición 

de persoa beneficiaria segundo o establecido nesta orde e no artigo 13.2 da Lei 38/2003, do 17 de novembro. 
- Declaración de calquera outra “axuda temporal”  en aplicación do Marco Nacional Temporal ou do Marco Temporal relativo ás medidas de 

axuda estatal destinadas a apoiar a economía no contexto actual brote de COVID-19, recollido na Comunicación da Comisión Europea, do 19 
de marzo de 2020 (2020/C 91 I/01) (DOUE do 20 de marzo de 2020), e nas súas posteriores modificacións. 

- Que a empresa ou autónomo non estaba en crise a teor do disposto no artigo 2, punto 18 do Regulamento (UE) nº 651/2014 da Comisión 
(Regulamento xeral de exención por categorías) en 31 de decembro de 2019 ou as microempresas ou pequenas empresas (no sentido do 
anexo I do Regulamento xeral de exención por categorías) que, estando en crise o 31 de decembro de 2019, non se atopen inmersas nun 
procedemento concursal nin recibisen unha axuda de salvamento ou reestruturación 

- Autoriza á Consellería de Emprego e Igualdade a cesión dos seus datos ao Ministerio de Facenda. 
- Que, coa presentación desta solicitude, acepta a subvención 
- Que cumpre con todos os requisitos sinalados para ser beneficiaria da axuda establecida nesta orde no artigo 33.

4.- Declaración de situacións particulares: 
- Que factura máis de 10 millóns de euros, opera en Galicia e desenvolve  a súa actividade económica en máis dun territorio autonómico 
- Solicita axuda en territorios distintos aos do seu domicilio fiscal  
- Solicita axudas noutras comunidades autónomas  
- Entidades non residentes en España, non financeiras, que operan en Galicia a través dun establecemento permanente 

No ano 2019 e/ou no ano 2020 formou parte dun grupo que aplique un réxime de consolidación fiscal de territorio foral, a composición do 
dito grupo en 2020 e se algunha entidade del tributa en exclusiva ante unha Facenda foral para os efectos do IVE nos ditos anos
No ano 2019 e/ou no ano 2020 formou parte dun grupo que aplique un réxime de consolidación fiscal de territorio común, se algunha 
entidade del tributa en exclusiva ante unha Facenda foral para os efectos do IVE nos ditos anos
Realiza exclusivamente operacións non suxeitas ou exentas que non obrigan a presentar autoliquidación periódica do IVE e determina o 
pagamento fraccionado de acordo coa modalidade prevista no artigo 40.2 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, do imposto de sociedades

5. Que todos os datos contidos nesta solicitude e nos documentos que se achegan son certos.
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

DOCUMENTACIÓN QUE SE PRESENTA OU XA PRESENTADA CON ANTERIORIDADE

Documentación acreditativa da baixada de facturación (só por CNAE, non incluídas no anexo I do Real decreto lei 5/2021, do 12 de marzo)

Modelo 390 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 303 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 130 IV trimestre Ano 2019 Ano 2020

Modelo 131 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 111 Ano 2020

Modelo 190 Ano 2020

Modelo 184 para entidades en réxime de atribución de rendas Ano 2019 Ano 2020

Modelo 100 Ano 2019

Modelo 200 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 202 Ano 2019 Ano 2020

Modelo 220 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Modelo 222 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Modelo 322 para o caso de grupos Ano 2019 Ano 2020

Outros documentos

ÓRGANO  CÓD. PROC.  ANO

Certificado de alta na mutualidade correspondente, se é o caso
Poder suficiente para actuar en nome da persoa solicitante segundo o modelo de 
representación da sede ou calquera outro válido en dereito, se é o caso.

COMPROBACIÓN DE DATOS
Os documentos relacionados serán obxecto de consulta ás administracións públicas. No caso de que as persoas 
interesadas se opoñan a esta consulta, deberán indicalo no recadro correspondente e achegar unha copia dos 
documentos.

OPÓÑOME Á 
CONSULTA

DNI/NIE da persoa solicitante

DNI/NIE da persoa representante

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Seguridade Social

Certificación de estar ao día nas súas obrigas coa Axencia Tributaria de Galicia

Consulta de inhabilitación para obter subvención e axudas

Vida laboral da persoa solicitante

Consulta código conta de cotización (número de persoas traballadoras) 

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS I
AUTORIZO A 
CONSULTA

A persoa interesada autoriza a consulta dos datos da AEAT que figuran no art. 14 da orde de axudas a outras 
administracións públicas.

SI NON

CONSENTIMENTO PARA A COMPROBACIÓN DE DATOS II 
A persoa interesada autoriza a consulta a outras administracións públicas dos seguintes datos. De non autorizar a consulta, 
deberá achegar o documento correspondente.

AUTORIZO A 
CONSULTA

NIF da entidade solicitante SI NON

NIF da entidade representante SI NON

Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria. SI NON

DOCUMENTACIÓN TRIBUTARIA REQUIRIDA SÓ NO CASO DE NON AUTORIZAR EXPRESAMENTE O CRUZAMENTO DE DATOS COA 
AEAT QUE FIGURAN NO ART.14 DA ORDE DE AXUDAS A OUTRAS ADMINISTRACIÓNS PÚBLICAS

Non autorizo a Xunta de Galicia a comprobar os datos para a tramitación da solicitude segundo o artigo 95.1.k) da Lei 58/2003, do 17 de 
decembro, xeral tributaria, e quero presentar a documentación que se indica a seguir:

Documento acreditativo da AEAT do domicilio fiscal.
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ANEXO III 
(continuación)

Este formulario só poderá presentarse nas 
formas previstas na súa norma reguladorahttps://sede.xunta.gal

Certificado da AEAT das epígrafes do imposto sobre actividades económicas (IAE) e documento do contribuínte con indicación dos 
códigos da clasificación nacional de actividades económicas (CNAE-09) que se consideran equivalentes en que se clasifica a actividade 
desenvolta polo solicitante en 2019, 2020 e 2021.
Documento acreditativo do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor 
engadido e, se é o caso, no imposto xeral indirecto canario en 2019 e 2020, se o dito volume de operacións en 2020 caeu máis dun 30 % 
con respecto a 2019 e a porcentaxe da caída no caso de desenvolver actividades incluídas no anexo I do Real decreto lei 5/2021, do 12 
de marzo (modelo 303, 390 e 322 – para grupos – dos exercicios 2019 e 2020, así como o IXIC, se é o caso).

Documento acreditativo do volume de operacións anual declarado ou comprobado pola Administración, no imposto sobre o valor 
engadido e, se é o caso, no imposto xeral indirecto canario en 2019 e 2020, se o dito volume de operacións en 2020 caeu máis dun 40 % 
con respecto ao 2019 e a porcentaxe da caída no caso de desenvolver actividades que non se atopen incluídas no anexo I do Real 
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo (modelo 303, 390 e 322 –para grupos– dos exercicios 2019 e 2020, así como o IXIC, se é o caso).

Documento acreditativo da totalidade dos ingresos íntegros fiscalmente computables procedentes da súa actividade económica 
incluídos na súa declaración do imposto en 2019, así como a suma dos ingresos fiscalmente computables procedentes da súa actividade 
económica incluídos nas súas autoliquidacións de pagamentos fraccionados correspondentes a 2020, para os contribuíntes do imposto 
sobre a renda das persoas físicas, cando o solicitante da axuda teña o seu domicilio fiscal nas cidades de Ceuta e Melilla ou realice 
exclusivamente operacións que non obrigan a presentar autoliquidación periódica do IVE (artigos 20 e 26 da Lei 37/1992, do 28 de 
decembro, do imposto sobre o valor engadido) ou do IXIC (artigo 57.2 do Regulamento de xestión dos tributos do réxime económico e 
fiscal de Canarias, aprobado polo Real decreto 268/2011), conforme a información proporcionada previamente á Axencia Tributaria 
pola Comunidade Autónoma de Canarias, e non aplique o réxime de estimación obxectiva no IRPF en 2019 ou 2020 (Modelo 100 do 2019, 
130 de 2020, 184 para entidades en réxime de atribución de rendas dos exercicios 2019 e 2020).
Documento acreditativo da base impoñible previa declarada no último pagamento fraccionado dos anos 2019 e 2020, respectivamente, 
no suposto en que os ditos pagamentos fraccionados se calculen segundo o disposto no artigo 40.3 da Lei 27/2014, do 27 de novembro, 
do imposto sobre sociedades, para contribuíntes do imposto de sociedades ou do imposto sobre a renda dos non residentes con 
establecemento permanente, cando o solicitante da axuda teña o seu domicilio fiscal nas cidades de Ceuta ou Melilla ou realice 
exclusivamente operacións que non obrigan a presentar autoliquidacións periódicas do IVE (artigos 20 e 26 da Lei 37/1992, do 28 de 
decembro, do imposto sobre o valor engadido) ou do IXIC (artigo 57.2 do Regulamento de xestión dos tributos do réxime económico e 
fiscal de Canarias, aprobado polo Decreto 268/2011), segundo información proporcionada previamente á Axencia Tributaria pola 
Comunidade Autónoma de Canarias, e non aplique o réxime de estimación directa obxectiva no imposto sobre a renda das persoas 
físicas en 2019 ou 2020 (modelos 202 de pagamentos fraccionados 2020 e de 2019, e 2020 cando declaren os mesmos polo artigo 40.2 do 
imposto de sociedades.Modelo 222, para o caso de grupos. Modelo 200 de 2019 e documentación acreditativa de facturación do ano 
2020, modelo 220 para o caso de grupos).

Documento acreditativo do número de persoas empregadas tendo en conta o número medio en 2020 de perceptores de rendementos 
monetarios do traballo consignados nas declaracións mensuais ou trimestrais, de retencións e ingresos á conta (modelos 111 de 2020 e 
190 de 2020).
Documento acreditativo de que o solicitante forma parte dun grupo, e información sobre a súa composición en 2019 e 2020 (modelo 
220).

Certificado de situación censual da AEAT para acreditar a aplicación do réxime de estimación obxectiva no imposto sobre a renda das 
persoas físicas en 2019 e 2020.

Se é o caso, documento acreditativo de non ter obtido un resultado neto negativo na declaración do imposto sobre a renda das persoas 
físicas correspondente a 2019, polas actividades económicas en que aplicase o método de estimación directa para a súa determinación 
ou se resultase negativa no dito exercicio a base impoñible do imposto sobre sociedades ou do imposto da renda de non residentes, 
antes da aplicación da reserva de capitalización e compensación de bases impoñibles negativas (modelo 100 e 200 de 2019, e modelo 
220 para o caso de grupos).

Certificado de situación censual expedido pola AEAT, acreditativo de que a persoa solicitante se atopa de alta no Censo de empresarios, 
profesionais e retedores, e para o suposto de que producise a alta ou baixa en 2019 ou 2020, información sobre as datas de alta e baixa 
no dito censo. No caso de baixa da actividade, o contribuínte deberá indicar o motivo dela.

Se é o caso, documento acreditativo da caída da actividade no territorio, atendendo ao peso das retribucións do traballo persoal 
satisfeitas ás persoas traballadoras con que conten nel, en relación cos grupos e os empresarios, profesionais ou entidades cuxo volume 
de operacións en 2020 fose superior a 10 millóns de euros e que desenvolvan a súa actividade económica en máis dun territorio ou en 
máis dunha cidade autónoma (modelos 190 e 111).
Certificado de estar ao día no cumprimento das súas obrigas coa Axencia Estatal da Administración Tributaria.

COMPROMISOS DAS PERSOAS BENEFICIARIAS
Manter a actividade ata o 30 de xuño de 2022.

Non repartir dividendos durante os anos 2021 e 2022.

Non aprobar incrementos nas retribucións de alta dirección durante un período de 2 anos.
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INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS 

Responsable do tratamento Xunta de Galicia. Consellería de Emprego e Igualdade.

Finalidades do tratamento

Tramitar este procedemento, verificar os datos e documentos que a persoa interesada achegue na súa solicitude para 
comprobar a exactitude destes, levar a cabo as actuacións administrativas que deriven e informar sobre o estado de 
tramitación. Así mesmo, os datos persoais incluiranse na Carpeta cidadá de cada persoa interesada para facilitar o 
acceso á información, tanto persoal como de carácter administrativo.

Lexitimación para o tratamento

O cumprimento dunha misión realizada en interese público ou no exercicio de poderes públicos derivada dunha 
competencia legalmente atribuída ao responsable do tratamento, así como o cumprimento de obrigas legais impostas 
ao dito responsable (artigos 6.1., letras c) e e), do RXPD e 8 da Lei orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección 
de datos persoais e garantía dos dereitos dixitais). En concreto, a competencia e obrigas previstas nos preceptos 
básicos da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións, e da Lei 19/2013, do 9 de decembro, de 
transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como na Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de 
Galicia, na Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas, na 
Lei 1/2016, do 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno, e na Lei 4/2019, do 17 de xullo, de administración dixital 
de Galicia.

Destinatarios dos datos

As administracións públicas no exercicio das súas competencias. O Ministerio de Facenda coa finalidade de realizar o 
seguimento, información, control, coordinación e estudo da execución, conforme o disposto no artigo 3.6 do Real 
decreto lei 5/2021, do 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoio á solvencia empresarial en resposta á 
pandemia da COVID-19, e o disposto no artigo 6 da Lei orgánica 2/2012, do 27 de abril, de estabilidade orzamentaria e 
sustentabilidade financeira.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación, oposición, limitación, portabilidade e supresión dos 
seus datos ou retirar, se é o caso, o consentimento outorgado a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos 
lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, segundo se recolle 
en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos

Contacto coa persoa delegada  
de protección de datos e máis 
información

https://www.xunta.gal/informacion-xeral-proteccion-datos

LEXISLACIÓN APLICABLE
Orde do 9 de xuño de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras do III Plan de rescate das persoas traballadoras autónomas, profesionais 
e empresas particularmente afectadas pola crise da COVID-19 mediante axudas directas para o apoio á solvencia e redución do endebedamento 
do sector privado, a través do Programa I de persoas traballadoras autónomas en estimación obxectiva (TR600A), do Programa II de apoio ás 
persoas traballadoras autónomas individuais e persoas traballadoras autónomas ou empresas con ata 10 persoas traballadoras, ou de ata 25 
persoas traballadoras cun volume de facturación de ata 2 millóns de euros (TR600B), e do Programa III de apoio ás persoas traballadoras 
autónomas ou empresas con máis de 10 persoas traballadoras, e cun volume de facturación de máis de 2 millóns de euros, ou empresas de máis 
de 25 persoas traballadoras (TR600C), e se procede á súa convocatoria para o ano 2021.

SINATURA DA PERSOA SOLICITANTE OU REPRESENTANTE

Lugar e data

, de de

Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social
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