
Axudas para a conciliación por maternidade ou paternidade da persoa 

traballadora autónoma. Consellería de Emprego e Igualdade (TR341R) 

Obxecto 

Mediante esta axuda permitirase que a persoa traballadora por conta propia obteña 
unha compensación para: 

• Contratación dunha persoa durante un período máximo dun ano, para 
favorecer a conciliación da súa vida persoal e laboral e facilitar a 
continuidade e consolidación do seu proxecto empresarial, contribuído a 
mitigar os graves prexuízos que nos traballadores e traballadoras 
autónomas provocou o gromo da COVID-19 en Galicia. 

• Contratación dunha persoa, durante o período subvencionable, para o coidado 
de menores e/ou maiores e dependentes (graos I, II e III), ao seu cargo. 

• Gastos dos servizos de coidado de menores e/ou maiores e dependentes 
(graos I, II e III), realizados no período subvencionable, sempre e cando 
estean ao seu cargo. 

Persoas e entidades beneficiarias 

1. As persoas traballadoras que estean dadas de alta no réxime especial da 
Seguridade Social de persoas traballadoras por conta propia ou autónomas, que 
segundo o anexo I teña o seu centro de traballo (ou domicilio social, no caso de 
carecer deste) na CA de Galicia, que gozasen dun período de descanso por 
nacemento e que no prazo dos 15 días seguintes á súa finalización realicen un 
contrato a unha persoa traballadora por conta allea. 

2. As sociedades e comunidades de bens que realicen unha contratación nas 
mesmas condicións que no parágrafo anterior con respecto ás persoas 
autónomas societarias. 

Requisitos 

1. No prazo dos 15 días naturais seguintes á finalización do período de descanso 
por nacemento débese realizar un contrato de calquera modalidade co 
compromiso dunha duración mínima de 6 meses. 

2. A contratación debe realizarse cunha persoa desempregada. Non é necesario 
que cumpra estes requisitos se a contratación se realiza coa mesma persoa que 
estaba contratada por interinidade por maternidade ou paternidade da persoa 
traballadora autónoma. 

3. A persoa ou entidade beneficiaria deberá manter no seu cadro de persoal a 
persoa traballadora contratada por un período mínimo do tempo polo que se lle 
concedeu a subvención desde a alta do contrato subvencionado, mantendo 
como mínimo a xornada pola que se concedeu a subvención. 

4. Estar ao día nas obrigas tributarias coa Administración do Estado e da CA de 
Galicia, así como, coa Seguridade Social. 

5. Realizar a súa actividade na CA de Galicia. 
6. Cumprir as obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de 

subvencións de Galicia. 
  



Accións subvencionables e contía 

Bono autónomo concilia I. Maternidade ou paternidade 

a. Contratación 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 presente orde. 

b. Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima 
de seis meses que, cumprindo cos requisitos enumerados no parágrafo anterior, 
se inicien entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro de 2021. 

c. O importe da subvención será de 500 € por mes completo, segundo a duración 
da contratación, cun máximo de 12 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. O 
importe máximo a percibir é de 6.000 €. 

d. Nas contratacións a tempo parcial, a contía será proporcional ao tempo efectivo 
de traballo en función da xornada a tempo completo do convenio colectivo ou, 
na súa falta, na xornada máxima legal. 

Bono autónomo concilia II. Coidado de menores, maiores ou dependentes 

a. A contratación realizada por unha persoa traballadora autónoma durante un 
período máximo dun ano, durante o período subvencionable, para o coidado de 
menores, maiores ou dependentes, sempre que a persoa beneficiaria cumpra os 
requisitos 

b. Serán subvencionables as contratacións que se realicen cunha duración mínima 
de seis meses que, cumprindo cos requisitos enumerados no parágrafo anterior, 
se inicien entre o 1 de outubro de 2020 e o 30 de setembro de 2021. 

c. O importe da subvención será de 500 € por mes completo, segundo a duración 
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. O 
importe máximo a percibir será de 6.000 €. 

d. Nas contratacións a tempo parcial, a contía será proporcional ao tempo efectivo 
de traballo en función da xornada a tempo completo do convenio colectivo ou, 
na súa falta, na xornada máxima legal. 

Bono autónomo coidado de menores 

a. Subvención do 75 % do custo do centro ou do servizo de coidado de menores, 
ata un máximo de 3.000 €, para aquelas persoas autónomas que obteñan a 
subvención polo bono autónomo concilia I ou II nesta convocatoria. 

b. Serán subvencionables os gastos dos servizos de coidado do fillo ou filla polos 
cales obtivo o bono autónomo concilia I ou II, realizados no período 
subvencionable, que comprende do 1 de outubro de 2020 ao 30 de setembro de 
2021. A contía máxima será a indicada no anexo I pola persoa solicitante. 

Bono autónomo coidado de persoas maiores ou dependentes 

a. Subvención do 75 % do custo do centro ou do servizo de coidado de persoas 
maiores e/ou dependentes das cales acredite a súa relación de parentesco ata 
o segundo grao de consanguinidade ou afinidade ou, de ser o caso, a 
acreditación da convivencia no mesmo domicilio, ata un máximo de 3.000 €, para 
aquelas persoas autónomas que obteñan a subvención polo bono autónomo 
concilia I ou II nesta convocatoria. 



b. Serán subvencionables os gastos dos servizos de coidado de persoas maiores 
ou dependentes polos cales obtivo o bono autónomo concilia I ou II, realizados 
entre o  1 de outubro de 2020 ao 30 de setembro de 2021.  

Compatibilidade 

As axudas por servizo de coidado de menores e de coidado de maiores e dependentes 
serán compatibles entre si. 

Documentación 

Presentación electrónica na sede xunto coa seguinte documentación: 
• No suposto de actuar mediante representante, poder suficiente de actuar en 

nome da persoa ou entidade solicitante. 

• Resolución da Seguridade Social en que indique o período de descanso por 
nacemento. 

Documentación específica bono autónomo concilia I e/ou II: 

• Informe de vida laboral do código de conta de cotización correspondente ao 
mes en que se realiza a contratación da persoa traballadora pola que se 
solicita subvención e ao contrato de interinidade anterior 

• Anexo III, cuberto e asinado. 

• Contrato de traballo no caso do bono autónomo concilia II. 

Documentación específica bono autónomo coidado de menores: 

• Documento acreditativo do custo da mensualidade do centro ou do servizo 
correspondente. 

Documentación específica bono autónomo coidado de persoas maiores ou 
dependentes: 

• Documento acreditativo do custo da mensualidade do centro específico para 
o coidado de persoas maiores ou dependentes, ou do servizo. 

• Acreditación da relación de parentesco ata o segundo grao de 
consanguinidade ou afinidade. 

• Certificado de discapacidade non recoñecido pola Comunidade Autónoma de 
Galicia. 

• Anexo III, debidamente cuberto e asinado. 

Lugar de presentación 

Obrigatoriamente por medios electrónicos, a través do formulario normalizado 
dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. 

Prazo de presentación 

Ata o 25 de outubro de 2021 

Normativa 

Orde do 10 de setembro de 2021 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 2021. (DOG nº 185 
do 24/9/2021) TR341R 

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR341R
https://sede.xunta.gal./
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0001_gl.html
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210924/AnuncioG0599-140921-0001_gl.html

