
 

GABINETE TECNICO A. TERRA CHA, S.C.Galega  04/02/2020 

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 

(código de procedemento TR341T). 

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

Prazo de presentación: ABERTO 

04/02/2020 - 30/09/2020 

 

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

Serán persoas beneficiarias das axudas deste programa as persoas que 

se dean de alta no Réxime Especial de Traballadores Autónomos (RETA) ou calquera outro 

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

profesional no período do 1 de xaneiro 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. 

Axudas 

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

como demandantes de emprego nas oficinas do Servizo Público de Emprego antes da 

data de alta. 

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

realizar un mínimo de 70 horas . 

A axuda máxima total será de 12.000 euros 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0004_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341T


 

GABINETE TECNICO A. TERRA CHA, S.C.Galega  04/02/2020 

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 (código de procedemento TR341S). 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl 

Prazo de presentación: ABERTO 

04/02/2020 - 30/09/2020 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl 

BENEFICIARIAS/OS:   ( conxugues excluídos) 

1.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. 

2.Persoa que adquira o negocio e que estea dada de alta no 

Réxime especial de traballadores autónomos (RETA) tras a súa adquisición. 

SUBVENCIONS: 

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

derivados do traspaso. 

2. A persoa adquirinte terá tres liñas de axudas: 

a) Bono asesoramento: pagamento do 100 % cun límite de 3.000 € dos gastos de 

asesoramento  

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

realizar formación . 

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. (MAX 5 traballadores). 

 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341S&ano=2020&numpub=1&lang=gl


 

GABINETE TECNICO A. TERRA CHA, S.C.Galega  04/02/2020 

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 (código de 

procedemento TR341R). 

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

Prazo de presentación: ABERTO.        04/02/2020 - 30/09/2020 

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

PERSOAS BENEFICIARIAS: 

Persoas traballadoras que estean dadas de alta en autonómos, que gozasen dun período 

de descanso por nacemento e que no prazo dos quince días seguintes á súa finalización 

realicen un contrato a unha persoa traballadora por conta allea. 

ACCIONS SUBVENCIONABLES 

1. 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 

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

cumprindo cos requisitos enumerados no paragrafo anterior 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. Sendo  o 

importe máximo que se pode percibir de 6.000 €. 

2. Bono gardería. 

a) 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) 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.  

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0008_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R


 

GABINETE TECNICO A. TERRA CHA, S.C.Galega  04/02/2020 

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). https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-

0010_gl.html 

Prazo de presentación: ABERTO        04/02/2020 - 03/03/2020 

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

Persoas beneficiarias 

As persoas traballadoras autónomas que estean de alta, 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. 

ACCIONS SUBVENCIONABLES 

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. 

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. 

Límite máximo de 3.000 € de axuda polo conxunto de actividades 

subvencionables. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0010_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200203/AnuncioG0424-140120-0010_gl.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341Q

