
AXUDAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA  
 

PROGRAMA I PROMOCIÓN DO EMPREGO AUTÓNOMO-FSE 2020 

          Obxecto 

A finalidade deste programa é a concesión dunha axuda económica a aquelas persoas 

desempregadas que pretendan desenvolver a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia 

como traballadoras autónomas ou por conta propia, para facer fronte aos distintos gastos xerados 

no comezo da súa actividade laboral. 

Características da axuda 

Co obxecto de axudar ás persoas desempregadas ao inicio e ao mantemento do emprego como 

persoa traballadora autónoma e deste xeito facilitarlle ingresos durante o inicio da súa actividade 

laboral, establécese para todas aquelas persoas que teñan a condición de beneficiarias de acordo 

co establecido no artigo 18, segundo a súa situación no momento de inicio da activid de laboral, 

unha subvención segundo o modelo de custes simplificados asociados á operación. 

A contía mínima establécese en 2.000€ e, a contía máxima posible de aplicárense todos os 

incrementos, sería de 9.000 €. 

Persoas beneficiarias 

Todas aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro 

réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional 

entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de setembro de 2020, ambos inclusive, como titulares ou 

cotitulares do negocio ou explotación, sempre que cumpran as condicións establecidas no artigo 

18 da súa convocatoria. 

Requisitos 

a) Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego, carecendo de 

ocupación efectiva segundo informe de vida laboral da Tesouraría Xeral da Seguridade Social e 

atoparse en tal situación na data de inicio da actividade laboral. 

b) Ter iniciada a actividade segundo definición do artigo 5.2 con anterioridade á presentación da 

solicitude da subvención. 

c) Que desenvolvan fundamentalmente a súa actividade empresarial ou profesional en Galicia 

(segundo a alta no imposto de actividades económicas ou no censo de obrigados tributarios da 

Axencia Estatal de Administración Tributaria, modelo 036 ou 037). 



d) Que non percibisen subvencións ao abeiro dos distintos programas de emprego autónomo nos 

tres anos anteriores á data do inicio da nova actividade. Este prazo computarase desde a data de 

notificación da resolución de concesión da anterior subvención.

e) Que non desenvolvesen como persoas traballadoras autónomas a mesma ou similar actividade 

na mesma localidade, nos seis meses inmediatamente anteriores á data do inicio da nova 

actividade, nin estivesen de alta como persoas traballadoras autónomas en calquera réxime da 

Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional, sempre que a dita situación de alta 

presupoña actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores. Para estes efectos, entenderase 

por mesma actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades 

económicas (CNAE). Este requisito non se aplicará cando a actividade desenvolvida fose realizada 

por persoas autónomas colaboradoras. 

2. As persoas traballadoras autónomas ou por conta propia poderán ser beneficiarias das axudas 

deste programa, cando formen parte de comunidades de bens, sociedades civís ou outras 

entidades sen personalidade xurídica de nova creación, sempre que as soliciten a título persoal. 

Neste caso, a entidade deberá estar constituída previamente á presentación da solicitude de 

subvención. 

3. Quedan excluídas deste programa as persoas socias de sociedades mercantís, sociedades 

laborais e os autónomos colaboradores. 

 

Normativa:  

Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción 

e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de 

emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-

2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida 

de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de 

procedementos TR341D e TR349F) (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0020_gl.html  

 

Prazo de presentación das solicitudes 

O prazo para a presentación de solicitudes de axudas do programa para a promoción do emprego 

autónomo será contado a partir do día seguinte á data de publicación desta orde no Diario Oficial 

de Galicia ata o 30 de setembro de 2020. Se o último día de prazo é inhábil entenderase 

prorrogado ao primeiro día hábil seguinte, cumprindo polo tanto o prazo mínimo dun mes 

establecido no artigo 29 do Regulamento da Lei de Subvencións de Galicia.  

 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR341D poderase obter información a 

través dos seguintes medios: 
 

1. Consellería de Economía, Emprego e Industria 

http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3892  

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0020_gl.html
http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3892
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341D


PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS 

Obxecto:  

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas cales se rexerá a convocatoria 

pública de axudas do Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade 

Autónoma de Galicia (código de procedemento TR341Q), e se procede á súa convocatoria para o 

ano 2020. 

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas do 

Programa do bono das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia. 

Subvención do bono das persoas autónomas 

1. Poderase conceder para a mellora da competitividade da actividade empresarial ou profesional 

das persoas beneficiarias desta orde, mediante pagamento anticipado, unha subvención dun 80 % 

da actividade a subvencionar cun límite máximo de 3.000 euros de axuda polo conxunto de 

actividades subvencionables, sendo o resto do gasto por conta da persoa beneficiaria.

2. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: 

Liña 1 mellora da competitividade a través dos seguintes servizos: 

• Investigación de mercado. 

• Plan de márketing 

• Plan de comunicación do negocio. 

• Plan estratéxico do negocio. 

• Plan crecemento: constitución sociedade. 

• Plan de reorientación do negocio. 

• Plan de uso das novas tecnoloxías no negocio. 

• Plan de refinanciamento. 

Tamén se poderán subvencionar outros estudos e planes que teñan como fin aumentar a 

competitividade da empresa. 

Así mesmo, poderá ser computable como gasto subvencionable o pagamento do importe do 

cofinanciamento privado dos servizos contratados co Igape a través do programa Re-Acciona na 

súa convocatoria para o exercicio de 2020 e sucesivas por parte das persoas traballadoras 

autónomas. 

Liña 2 mellora da competitividade a través dos seguintes investimentos: 

• Compra de Maquinaria. 

• Compra de utillaxe e ferramentas. 

• Reforma do local do negocio. 

• Equipos informáticos. 

• Rótulos. 

• Aplicacións informáticas e páxinas web. 



• Creación logotipo do negocio. 

• Mobiliario. 

Na solicitude de axudas, as liñas 1 e 2 non son excluíntes nin entre elas nin entre os distintos 

servizos e investimentos que as configuran. No caso de solicitar axudas da liña 1 e da liña 2, 

atenderase en primeiro lugar a liña 1 e despois a liña 2 co límite máximo de 3.000 € de axuda polo 

conxunto de actividades subvencionables. 

No caso de reforma do local do negocio exclúese da axuda o domicilio habitual da persoa 

traballadora autónoma excepto no caso en que quede acreditado que é imprescindible para o 

desenvolvemento da actividade do negocio. 

3. A través desta axuda serán subvencionables os gastos realizados desde o día seguinte ao da 

publicación desta orde e durante o período subvencionable, efectivamente xustificados, mediante 

facturas e documentos bancarios acreditativos do seu pagamento, con anterioridade á finalización 

do período de xustificación establecido na resolución de concesión ou, en todo caso, ata o 31 de 

decembro de 2020. 

Non se consideran gastos subvencionables os impostos indirectos, como é o caso do IVE, cando 

sexan susceptibles de recuperación ou compensación, segundo dispón o artigo 29.8 da Lei 9/2007, 

do 13 de xuño, de subvencións de Galicia. 

4 Os investimentos deben ser contratados con provedores que se adiquen a actividade obxecto da 

subvención.

Persoas beneficiarias do programa:  

 

Poderán ser beneficiarias das axudas reguladas nesta orde: 

1. As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos ou en 

mutualidade de colexio profesional, que teñan domicilio fiscal en Galicia, que teñan unha 

antigüidade na realización efectiva dunha actividade empresarial ou profesional de maneira 

ininterrompida na data da solicitude da axuda por un prazo superior a 42 meses e que teñan un 

rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declarados na declaración 

do IRPF anual inferior a 30.000 euros e unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE 

incluído, na declaración referida ao ano 2018. 

2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e que 

cumpran os seguintes requisitos:

a) Teñan unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade na realización efectiva dunha 

actividade empresarial ou profesional de maneira ininterrompida na data da solicitude da axuda 

por un prazo superior a 42 meses. 

b) A empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído na declaración 

referida ao ano 2018 

c) A empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración referida ao ano 

2018 realizada inferior a 30.000 euros (segundo a casilla 552 do imposto do sociedades). No caso 

de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas este importe de 30.000 euros 

refirirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de actividades económicas declaradas no 

IRPF da suma de todos os membros da sociedade ou comunidade de bens.



 

Requisitos 

Quedan excluídos desta orde: 

a) Os familiares que, de maneira habitual, realizan traballos para persoas traballadoras autónomas 

ou mutualistas de colexio profesional e que non teñan a condición de persoas traballadoras por 

conta allea conforme o establecido no artigo 1.3.e) do texto refundido da Lei do Estatuto dos 

traballadores, aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro. 

b) As persoas que cobrasen a axuda do bono das persoas autónomas (procedemento TR341Q) 

nalgunha das anteriores convocatorias. 

 

 
Normativa:  

 

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa do 

bono das persoas autónomas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (código de 

procedemento TR341Q) (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0010_gl.html  

 

 

 

Prazo de presentación das solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte da publicación no Diario Oficial 

de Galicia ata o 3 de marzo de 2020. 

 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR341Q poderase obter información a 

través dos seguintes medios: 

 

 

1. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0010_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T


AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA 

CONTRATACIÓN INDEFINIDA DE PERSOAS ASALARIADAS 

          Obxecto 

Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 

2020 dos incentivos á contratación indefinida inicial e á formación de persoas desempregadas 

realizadas por persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e 

fiscal en Galicia. 

Características da axuda 

Por medio destes bonos as empresas que soliciten a subvención terán a posibilidade de obter 

axudas para a contratación indefinida inicial e para a formación (código de procedemento 

TR349F). Inclúense dous tipos de axuda compatibles: 

a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación 

indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por persoas traballadoras autónomas ou 

persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. 

b) Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a 

cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto 

de traballo. 

Persoas beneficiarias 

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou 

as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o 

seu primeiro ano de actividade. 

Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas ou 

as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido 

nos tres primeiros anos de actividade. 

 

Requisitos 

Bono de incentivos á contratación de persoas desempregadas 

1. Os incentivos previstos nesta orde serán de aplicación ás contratacións indefinidas iniciais que 

realicen as persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con persoas traballadoras 

desempregadas para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de 

Galicia. 

  



2. A primeira contratación indefinida inicial pola que se solicite subvención deberá formalizarse 

durante o primeiro ano de actividade. A segunda e terceira contratación indefinida poderán 

formalizarse ata o terceiro ano de actividade. 

3. Será subvencionable a primeira contratación indefinida inicial cando na data en que se formalice 

o contrato polo que se solicita a subvención non houbese outra persoa traballadora contratada 

cunha relación laboral indefinida nin se contratase con carácter indefinido, con anterioridade, outra 

persoa traballadora agás que este contrato indefinido se extinguise por dimisión, morte, 

xubilación, incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez da persoa traballadora, ou 

por resolución durante o período de proba.

4. Serán subvencionables a segunda e a terceira contratación indefinida inicial sempre que con 

anterioridade á formalización destes contratos non se realizasen dúas o máis contratacións 

indefinidas agás que estes contratos indefinidos anteriores se extinguisen por dimisión, morte, 

xubilación, incapacidade permanente total, absoluta ou grande invalidez da persoa traballadora, ou 

por resolución durante o período de proba. 

5. O contrato indefinido inicial para que poida ser obxecto de subvención deberá formalizarse e 

comunicarse á oficina pública de emprego na forma regulamentariamente establecida. 

Bono de incentivos á formación 

1. As persoas autónomas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación 

das persoas traballadoras subvencionadas por medio do programa de bono de contratación 

previsto nesta orde. Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos: 

a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que participa 

no programa de bonos de contratación e, polo tanto, cumprir os mesmos requisitos que se 

establecen para participar na sección 2º desta convocatoria. 

b) En canto a duración da acción formativa será dun mínimo de 70 horas de formación teórica en 

contidos relacionados co posto de traballo ás que asista integramente a persoa traballadora que 

participa neste programa. 

c) Exclúese deste tipo de axuda a formación nas modalidades de teleformación e a distancia. 

d) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde o inicio do contrato e 

deberá estar finalizada o 30 de novembro de 2020. 

e) Para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data de publicación desta 

orde a acción formativa levarase a cabo no prazo de tres meses contados desde o día seguinte ao 

da súa publicación. 

2. Queda excluída deste bono de formación aquela que supoña o cumprimento de obrigas legais 

empresariais en materia preventiva a que fai referencia o artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de 

novembro, de prevención de riscos laborais.

 

 

 

 

 

 



Normativa:  

 

Orde do 30 de decembro de 2019, pola que se establecen as bases reguladoras para a promoción 

e consolidación do emprego autónomo a través do Programa I, de axudas á promoción de 

emprego autónomo, cofinanciado parcialmente con cargo ao programa operativo FSE Galicia 2014-

2020, e do Programa II, de axudas a persoas traballadoras autónomas pola contratación indefinida 

de persoas asalariadas, e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 (códigos de 

procedementos TR341D e TR349F) (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0020_gl.html  

 

Prazo de presentación das solicitudes 

04/02/2020 - 30/09/2020 

1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 

2019 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado 

desde o día seguinte ao da publicación da orde. Entenderase como último día de prazo o 

correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e se no mes de vencemento non hai día 

equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira o último día do mes. 

 

2. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor 

desta orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a 

relación laboral indefinida pola que se solicita subvención. Se o último día de prazo é inhábil 

entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. 

 

3. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2020, 

aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior. 

 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR349F poderase obter información a 

través dos seguintes medios: 

 

1. Consellería de Economía, Emprego e Industria 

http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3894  

 

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0020_gl.html
http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3894
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349F


PROGRAMA DO BONO RENOVA DOS NEGOCIOS DAS PERSOAS 

TRABALLADORAS AUTÓNOMAS 

 

           Obxecto:  

 

1. Estas bases reguladoras teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a 

concesión de axudas do programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras 

autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia desde o 1 de xaneiro de 2020 

ata o 30 de setembro de 2020. 

2. A finalidade deste programa é a concesión de axudas económicas para a realización 

dunha remuda xeracional ordenada nos negocios das persoas traballadoras autónomas. 

 

Características da axuda:  

1. A persoa transmisora terá unha subvención de 5.000 € para compensar os gastos 

derivados do traspaso. 

No caso de que o negocio teña varias persoas donas a axuda consistirá no pagamento 

desa contía en propocíón a súa participación. 

No caso das persoas traballadoras autónomas societarias, para ser beneficiarios desta 

axuda, a transmisión das accións ou participacións da sociedade debe supoñer o control 

da sociedade por parte do adquirente, é dicir, posuír máis do cincuenta por cento das 

accións ou participacións da sociedade. 

2. Tamén será beneficiaria da axuda a persoa adquirinte, que terá tres liñas de axudas: 

a) Bono asesoramento: A persoa adquirente terá unha axuda consistente no pagamento 

do 100 % cun límite de 3.000 € dos gastos de asesoramento realizados mediante un 

contrato, atendendo obrigatoriamente ao establecido no artigo 8º da Orde. 

b) Bono formación: a persoa beneficiaria recibirá unha axuda de ata 6.000 € para realizar 

formación nas seguintes materias: formación xerencial, xestión comercial ou financeira, 

marketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa co negocio a emprender e 

así se xustifique. 

Esta formación poderá ser impartida por entidades públicas ou privadas e deberá estar 

finalizada no prazo comprendido de tres meses antes da alta ata o 31 de outubro de 2020. 



c) Bono Inicio de actividade, será unha subvención para os gastos de inicio de actividade 

que será dunha cantidade de 5.000 € por negocio e terá un incremento de 3.000 € por 

traballador por conta allea de alta na empresa no momento do traspaso e que se 

comprometa a manter durante un período mínimo de 2 anos. 

 

Persoas beneficiarias do programa:  

 

1. Serán persoas beneficiarias destas axudas a persoa traballadora autónoma que vai 

transmitir o seu negocio por cese, e que no momento da transmisión estea nalgunha das 

seguintes situacións no momento da transmisión do negocio: 

a) Que teñan 60 anos ou máis. 

b) Pola declaración de incapacidade total ou absoluta (incluíndo grande invalidez) 

recoñecida polos órganos competentes da seguridade social. 

c) As persoas herdeiras no caso de falecemento da persoa traballadora autónoma titular 

do negocio. 

No caso das persoas traballadoras autónomas societarias para ser persoas beneficiarias 

desta axuda a transmisión das accións ou participacións da sociedade debe supoñer o 

control da sociedade por parte do adquirente, é dicir, posuír máis do cincuenta por cento 

das accións ou participacións da sociedade.

No caso de transmisión do negocio por ter a persoa traballadora autónoma 60 anos ou 

máis, debe levar máis de 24 meses de alta no no Réxime especial de traballadores 

autónomos (RETA). 

2. Tamén será beneficiaria da axuda a persoa que adquira o negocio e que estea dada de 

alta no Réxime especial de traballadores autónomos (RETA) tras a súa adquisición. 

 

Exclusións 

Estarán excluídas as transmisións realizadas entre os cónxuxes. 

Exclúense dos beneficios do programa establecido nesta orde as persoas ou entidades nas 

que concorran os motivos de exclusión previstos no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de 

xuño, de subvencións de Galicia.

Requisitos:  

 

Requisitos e obrigas das persoas beneficiarias: 

1. A persoa adquirente e a transmitinte teñen a obriga de estar inscritos separada ou 

conxuntamente no Programa de remuda xeracional na oficina do autónomo. 

 



2. A persoa adquirente debe estar dada de alta no RETA no mes seguinte á transmisión do 

negocio, mantendo a alta no RETA e na actividade do negocio que se adquire durante un 

período mínimo de 2 anos. 

3. A persoa ou entidade beneficiaria deberá manter no seu cadro de persoal á persoa 

traballadora contratada por un período mínimo de 2 anos desde a data da transmisión do 

negocio, mantendo como mínimo a xornada pola que se concedeu a subvención. 

No suposto de extinción da relación laboral da persoa traballadora pola que se concedeu a 

subvención, a persoa ou entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova 

contratación, polo menos cunha xornada de traballo igual ou superior á de persoa 

substituída . Para cubrir esta obriga a empresa ten de prazo ata o último día do mes 

seguinte ao da baixa. Esta nova contratación debe serlle comunicada ao órgano que 

concedeu a axuda xunto cun novo anexo referido á nova contratación e non dará lugar en 

ningún caso a unha nova subvención. A suma do tempo contratada da persoa traballadora 

e da substituta debe ser como mínimo igual aos dous anos 

(....) 

 
Normativa:  

 

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do 

Programa do bono renova nos negocios das persoas traballadoras autónomas, e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.html  

 

Prazo de presentación das solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte a data de publicación 

desta orde no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2020, cumprindo o 

disposto no artigo 29 do Regulamento da Lei de Subvencións de Galicia, que establece un 

período mínimo dun mes.  

 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR341S poderase obter 

información a través dos seguintes medios: 

 

1. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: 

https://sede.xunta.gal. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.html  

 

Consellería de Economía, Emprego e Industria 

http://www.oficinadoautonomo.gal/es/node/3882  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0006_gl.html
http://www.oficinadoautonomo.gal/es/node/3882


AXUDAS PARA A CONCILIACIÓN POR MATERNIDADE OU PATERNIDADE  

DA PERSOA TRABALLADORA AUTÓNOMA 

 
          Obxecto 

Estas bases teñen por obxecto fixar os criterios e requisitos para a concesión de axudas a persoas 

traballadoras por conta propia ou autónomas que, unha vez finalizada o seu período de descanso 

por nacemento, contraten a unha persoa para ampliar a súa conciliación da vida familiar e laboral. 

Mediante a presente axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña unha 

compensación para a contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para 

favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a continuidade do seu proxecto 

empresarial. 

Tamén se subvencionarán os gastos de gardería realizados no período subvencionable. 

Características da axuda 

Esta axuda está composta de dous bonos: 

Bono concilia 

a) Será subvencionable a contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma durante 

un período máximo dun ano unha vez rematado o seu período de descanso por nacemento, 

sempre que a persoa beneficiaria cumpra os requisitos establecidos na orde publicada. 

b) Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima de seis meses 

que cumprindo cos requisitos establecidos se inicien entre o 1 de outubro de 2019 e o 30 de 

setembro de 2020. 

c) O importe da subvención para compensar dita contratación será de 500 € por mes completo, 

segundo a duración indicada na comunicación da contratación, cun máximo de doce meses de 

contratación. Nos casos de duración incerta a subvención será polos meses indicados no Anexo I, 

que serán os que se comprometa a persoa autónoma a ter a contratación vixente. Sendo polo 

tanto o importe máximo que se pode percibir de 6.000 €. 

d) Canto se trate de contratacións cunha xornada a tempo parcial, a contía será proporcional ao 

tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo completo establecida no convenio 

colectivo de aplicación, ou na súa falta na xornada máxima legal. 

 



Bono gardería 

a) Co obxecto de favorecer a conciliación da vida persoal, laboral e familiar das persoas 

emprendedoras concederase unha subvención do 75% do custo dos servizos de gardería ata un 

máximo de 3.000 €, para aquelas persoas autónomas que obtivesen a subvención polo bono 

concilia nesta convocatoria. 

b) No caso de que a persoa beneficiaria do bono concilia fose unha sociedade ou comunidade de 

bens a solicitude deste bono debe realizala a persoa autónoma societaria polo cal tivo dereito á 

axuda, indicando no anexo da solicitude a sociedade ou comunidade de bens que foi beneficiaria. 

c) Serán subvencionables os gastos de gardería do fillo ou filla polos que obtivo o bono concilia 

realizados no período subvencionable, que comprende do 1 de outubro de 2019 ao 30 de 

setembro de 2020. 

Persoas beneficiarias 

Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean dadas de alta no 

réxime especial da Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomos que 

teñan o seu centro de traballo (ou domicilio social, no caso de carecer deste) na Comunidade 

Autónoma de Galicia, que gozasen dunha baixa por maternidade ou paternidade e que, no prazo 

dos quince (15) días seguintes ao da súa finalización, contraten unha persoa traballadora por 

conta allea. 

Tamén poderán ser beneficiarias as sociedades que realicen unha contratación nas mesmas 

condicións que no parágrafo anterior con respecto aos autónomos societarios. 

Normativa:  

 

ORDE do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras, que rexerán as 

axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se 

procede á súa convocatoria para o ano 2020/ (DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020), co código de 

procedemento TR341R. 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0008_gl.pdf  

Prazo de presentación das solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será desde o día seguinte a data de publicación desta orde 

no Diario Oficial de Galicia ata o 30 de setembro de 2020, cumprindo o disposto no artigo 29 do 

Regulamento da Lei de Subvencións de Galicia, que establece un período mínimo dun mes.  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0008_gl.pdf


 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR341S poderase obter información a 

través dos seguintes medios: 

 

1. Consellería de Economía, Emprego e Industria 

http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3886  

 

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal. 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3886
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R


PROGRAMA  DO BONO NOVA OPORTUNIDADE 

           Obxecto 

A axuda regulada por estas bases teñen por obxecto establecer a concesión de axudas do 

Programa da segunda oportunidade das persoas autónomas, no ámbito da Comunidade Autónoma 

de Galicia. 

Características da axuda 

A axuda establecida neste programa consistirá en: 

a) Bono apoio: concederase unha axuda de 6.000 euros ás persoas que estiveran inscritas como 

demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da data de solicitude 

ou da data de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquer outro 

réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional 

para persoas que se deron de alta antes da entrada en vigor da orde. 

b) Bono formación: A persoa beneficiaria recibirá unha axuda de ata 6.000 euros para realizar un 

mínimo de 70 horas de formación nas seguintes materias: formación xerencial, xestión comercial 

ou financeira, marketing dixital ou sobre materias que teñan relación directa co negocio a 

emprender e así se xustifique. Esta formación poderá ser impartida por entidades públicas ou 

privadas e deberá estar finalizada no prazo comprendido de tres meses antes da alta ata o 31 de 

outubro de 2020. 

A axuda máxima total será de 12.000 € 

Persoas beneficiarias 

Poderán ser beneficiarias desta subvención as persoas que se dean de alta no réxime especial de 

traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta propia da 

Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional no período do 1 de xaneiro de 2020 ao 

30 de setembro de 2020 e cesaran con anterioridade na súa actividade causando baixa na 

Seguridade Social ou na mutualidade correspondente e no imposto de actividades económicas 

(IAE) por causas económicas e cumpran os demais requisitos na data da solicitude ou data de 

inicio de actividade segundo o modelo 036 ou 037 para as persoas que xa se desen de alta antes 

da solicitude. 

 

 

 

 



Normativa:  
 

Orde do 30 de decembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa do 

bono nova oportunidade das persoas autónomas e se procede á súa convocatoria para o ano 2020 

(DOG nº 22 do 3 de febreiro de 2020).  

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_es.html  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.pdf  

 

Nota: Detectouse un erro de contido na versión en galego da norma publicada no Diario Oficial de 

Galicia. Será corrixido mediante unha corrección de erros que se publicará coa maior brevidade 

posible.Non obstante, están dispoñibles os anexos vinculados á norma, tanto en galego como en 

castelán. 

 

Prazo de presentación das solicitudes 

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día seguinte ao da publicación na orde no 

DOG ata o 30 de setembro de 2020.  

 

Información e  tramitación en: 

Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR341T poderase obter información a 

través dos seguintes medios: 

1. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T  

 

 

2- Oficina do autónomo (Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. 

http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3880  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_es.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.pdf
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T
http://www.oficinadoautonomo.gal/gl/portfolio/3880

