
 

 

 

ORDEN de 29 de diciembre de 2021 por la que se establecen las bases reguladoras del 
Programa del bono de las personas autónomas en el marco del Plan de recuperación, 
transformación y resiliencia, financiado por la Unión Europea, NextGenerationEU, y se 
procede a su convocatoria para el año 2022. Consellería e Emprego e Igualdade. DOG 
250, 30/12/2021 

 

 

 Obxecto da convocatoria.  

 
1.1. 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, no marco do Plan de recuperación, transformación e resiliencia europeo.  
 
1.2. Estas axudas quedan sometidas ao réxime de minimis. Isto implica que se deberá 
garantir que, no caso de axudas a empresas, de recibir a persoa beneficiaria outras axudas 
baixo o réxime de minimis non se supera o límite de 200.000 euros nun período de tres 
exercicios fiscais; para as empresas do sector de transporte de mercadorías por estrada, 
este límite redúcese a 100.000 euros. Para as empresas do sector da pesca, as axudas de 
minimis totais que se concedan a unha mesma empresa non poderán superar os 30.000 
euros durante calquera período de tres exercicio fiscais. Para as empresas do sector 
agrícola, o límite de minimis redúcese a 20.000 euros durante calquera período de tres 
exercicios. Para o cómputo dos límites deste réxime de axudas terase en conta o concepto 
de «única empresa» establecida no Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de 
decembro de 2013.  
 

Persoas beneficiarias.  

 
1. As persoas traballadoras autónomas que estean de alta no réxime especial de autónomos 
ou en mutualidade de colexio profesional, que teñan o domicilio fiscal en Galicia, que na data 
da solicitude teñan unha antigüidade superior a 42 meses ininterrompidos na realización 
efectiva dunha actividade empresarial ou profesional 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 2020. 
 
2. As sociedades de calquera clase e comunidades de bens con domicilio fiscal en Galicia e 
que cumpran os seguintes requisitos:  
 
a) Que na data da solicitude teñan unha persoa autónoma societaria cunha antigüidade 
superior a 42 meses ininterrompidos na realización efectiva dunha actividade empresarial ou 
profesional.  
b) Que a empresa teña unha facturación mínima anual de 12.000 euros, IVE incluído, na 
declaración referida ao ano 2020.  
c) Que a empresa teña unha base impoñible no imposto de sociedades da declaración 
realizada referida ao ano 2020 inferior a 30.000 euros (segundo o recadro 552 do imposto de 
sociedades). No caso de entidades que tributen en réxime de atribución de rendas, este 
importe de 30.000 euros referirase ao rendemento neto reducido dos rendementos de  
 



 

 

actividades económicas declaradas no IRPF da suma de todos os membros da sociedade 
ou comunidade de bens.  
 
3. 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.  
 

Subvención do bono.  

 
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 que se vaia subvencionar cun límite máximo de 
3.000 euros de axuda polo conxunto de actividades subvencionables, e o resto do gasto 
será por conta da persoa beneficiaria. 
 
2. Esta axuda terá dúas liñas de actuación: 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
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. O importe máximo que se pode 
percibir por ambas as liñas é de 3.000 €. 
 
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. 
 

Prazo para a presentación de solicitudes. 

 
O prazo de presentación de solicitudes iníciase o 14 de xaneiro de 2022 e remata o 14 
de febreiro de 2022. 


