APE GALICIA
Asociación Intersectorial e
Interterritorial de Autónomos e
Pequenas Empresas de Galicia
BOLETÍN XULLO
A XUNTA APROBA O BONO AUTÓNOMO E A OFICINA DO AUTÓNOMO
BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO
FINANCIAMENTO DOS AUTÓNOMOS E AS MICROEMPRESAS DE GALICIA,
TITULARES DE PRÉSTAMOS INFERIORES OU IGUAIS A 25.000 EUROS,
INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN COAS
ENTIDADES FINANCEIRAS E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, E SE
PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON
COMPETITIVA (LIÑA MICROEMPRESAS).
BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A BONIFICACIÓN DOS CUSTOS DO
FINANCIAMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS DE GALICIA, TITULARES DE
PRÉSTAMOS SUPERIORES A 25.000 EUROS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE
CONVENIO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES FINANCEIRAS E AS
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, E SE PROCEDE Á SÚA
CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON COMPETITIVA (LIÑA
PEQUENAS EMPRESAS).
BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS AUTÓNOMAS
E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O ANO 2017 (CÓDIGO DE
PROCEDEMENTO TR341Q).
PROPOSICIÓN DE LEI DE REFORMAS URXENTES DO TRABALLADOR
AUTÓNOMO

A XUNTA APROBA O BONO AUTÓNOMO E A OFICINA DO
AUTÓNOMO

O Consello da Xunta aprobou dúas novas medidas da súa Estratexia Autónomo
2020, o Bono Autónomo, e a Oficina do Autónomo, para facilitar a tramitación
administrativa das súas solicitudes.
O Bono Autónomo está destinado a aqueles
traballadores por conta propia, cunha
antigüidade mínima de 42 meses e unha
facturación de máis de 12.000 euros, sempre
que o seu rendemento neto non supere os
30.000 euros. As axudas concederanse
segundo orde de solicitude ás persoas que
cumpran estes requisitos, que poderán
dispoñer dun adianto do 100% da axuda.
Entre os servizos que poderán financiarse co
Bono Autónomo, Feijóo destacou a mellora
da xestión financeira, a captación de
financiamento a optimización de procesos
de
produción
e
cadea
loxística,
relanzamento
comercial,
imaxe
e
comunicación;
posicionamento
web,
márketing, redefinición do modelo de
negocio, identificación de posibles socios ou
creación de redes de cooperación.
Estes investimentos poderán solicitarse
desde o día seguinte á publicación da orde
de axudas e ao longo dun mes. O prazo para
xustificar os investimentos está aberto ata o
20 de decembro. Para diagnosticar e
identificar mellor aquelas áreas onde
precisan mellorar, os autónomos disporán
de servizos gratuítos de apoio, que prestará
a Rede de Técnicos de Emprego ou do Igape.

calquera órgano ou unidade da propia
Administración galega.

Para axudar á consolidación da actividade
empresarial e ao inicio da posta en marcha
de novos proxectos, ponse en marcha nunha
primeira fase a Oficina do Autónomo no
enderezo
www.oficinadoautonomo.gal,
onde os interesados poderán obter
información en relación co estado e
progresos dos seus expedientes abertos con

BOLETÍN APE GALICIA (XULLO 2017)

BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A BONIFICACIÓN
DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DOS AUTÓNOMOS E AS
MICROEMPRESAS DE GALICIA, TITULARES DE PRÉSTAMOS
INFERIORES OU IGUAIS A 25.000 EUROS, INSTRUMENTADAS
MEDIANTE CONVENIO DE COLABORACIÓN COAS ENTIDADES
FINANCEIRAS E AS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, E
SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA EN RÉXIME DE
CONCORRENCIA NON COMPETITIVA (LIÑA MICROEMPRESAS).

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por
obxecto reducir os custos do financiamento das microempresas para acometer
investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento
da actividade.
Beneficiarios
As empresas que teñan a consideración de
microempresa, incluídos os autónomos,
segundo a definición establecida pola
Comisión Europea no anexo I do Regulamento
(UE) nº 651/2014 (DOUE L 187, do 26 de
xuño), da Comisión, do 17 de xuño, polo que
se declaran determinadas categorías de axuda
compatibles co mercado interior en aplicación
dos artigos 107 e 108 do Tratado UE.
Tamén poderán acceder á condición de
beneficiario as persoas físicas, agrupacións de
persoas físicas ou xurídicas, as comunidades
de bens ou calquera outro tipo de unidade
económica ou patrimonio separado que, aínda
carecendo de personalidade xurídica, poidan
levar a cabo as actividades ou se atopen na
situación que motiva a concesión da axuda.
Neste caso deberán facerse constar
expresamente, tanto na solicitude coma na
resolución de concesión, os compromisos de
execución asumidos por cada membro da
agrupación, así como o importe da axuda que
se vai aplicar por cada un deles, que terán
igualmente a consideración de beneficiarios.
En calquera caso, deberase nomear un
representante ou apoderado único con poder
suficiente para cumprir as obrigas que como
beneficiario lle correspondan á agrupación.
Non poderá disolverse a agrupación ata que
transcorra o prazo de prescrición de catro

anos dos artigos 35 e 63 da Lei 9/2007, do 13
de xuño, de subvencións de Galicia.
Terán que ter formalizada unha operación de
préstamo cunha entidade financeira adherida
ao convenio de colaboración asinado para o
efecto, previamente ou con posterioridade á
entrada en vigor das bases reguladoras, con
fondos do ICO das liñas ICO-Empresas e
Emprendedores
2017,
ICO-Garantía
SGR/SAECA 2017 ou ben con fondos da propia
entidade financeira, sempre que estean
avalados por unha SGR.
Os préstamos deberán estar formalizados a
partir do 1 de xaneiro de 2017 e con
anterioridade á data de presentación da
solicitude de axuda, por un importe inferior ou
igual a 25.000 €, a un prazo igual ou superior a
cinco anos, e cumprir coas condicións
específicas de actividade e localización,
establecidas nas bases reguladoras.

Características dos proxectos que se
van financiar
1. O financiamento poderá destinarse aos
seguintes conceptos:
a) Activos fixos produtivos novos ou de
segunda man (IVE incluído).
b) Vehículos industriais sen límite de prezo e
vehículos turismo, cun prezo máximo de
30.000 € máis IVE.

c) Adquisición de empresas: adquisición
dunha unidade produtiva (conxunto de
medios organizados que poidan levar a cabo
unha actividade económica) ou das
participacións sociais necesarias para obter
o control sobre o negocio adquirido.
d) Liquidez co límite do 50 % do
financiamento.
2. Por activo produtivo deberá entenderse
aqueles
bens
que,
directa
ou
indirectamente,
permitan
realizar
a
actividade da empresa.
3. Os beneficiarios das axudas establecidas
nestas
bases
deberán
manter
os
investimentos obxecto de financiamento
durante a vixencia da bonificación á
operación
financeira.
Considerarase
cumprida esta condición no caso de que os
bens en que se materialice o investimento
sexan substituídos por outros da mesma
natureza e destino. Non poderán obter para
a súa adquisición ningún tipo de axuda
financeira do Igape.
4. Non se concederá axuda, por parte do
Igape, ao financiamento destinado:
a) A vehículos de transporte, no sector de
transporte de mercadorías por estrada.
b) Á adquisición ou construción de buques
de pesca.
c) Ao imposto sobre o valor engadido (IVE)
ou calquera outro tributo ligado ao
investimento.
5. Os bens obxecto do investimento deberán
ser adquiridos a terceiros polo beneficiario
en
propiedade. Poderanse
financiar
investimentos realizados no prazo de
execución, comprendido entre o 1 de
xaneiro de 2016 ata un ano desde a
formalización do préstamo. A diferenza
entre os importes correspondentes aos
investimentos e o importe disposto do
financiamento considérase utilizada para
liquidez.
6. Os provedores non poderán estar
vinculados coa entidade solicitante ou cos
seus órganos directivos ou xestores;
entenderase por vinculación o establecido

no artigo 43.2 do Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia. En ningún caso
poderá concertar o beneficiario a execución
total ou parcial das actividades.

Importe máximo de préstamo por
beneficiario
1. Só terán acceso ás axudas de bonificación
dos custos de financiamento establecidas
nestas bases os préstamos formalizados por
un importe inferior ou igual a 25.000 €.
2. A porcentaxe de financiamento poderá
alcanzar o 100 % do proxecto, non obstante,
a bonificación do Igape calcularase para o 75
% do préstamo.

Prazos de amortización
Serán atendibles, para os efectos das axudas
establecidas nestas bases, os préstamos
formalizados a un prazo igual ou superior a 5
anos.

Tipos de xuro e comisións das
operación
1. Os tipos de xuro máximos, segundo o
prazo e modalidade escollida, serán os
publicados quincenalmente polo ICO na súa
páxina web (www.ico.es), na epígrafe de
tipo de xuro que figura nas fichas da liña
ICO-Empresas e Emprendedores 2017, para
as operacións sen aval de SGR, e na ficha da
Liña ICO-Garantía SGR/SAECA 2017, para as
operacións formalizadas con aval dunha
SGR.
2. A entidade de crédito non aplicará
ningunha comisión ao cliente pola concesión
do financiamento. No caso de contar con
aval financeiro, este será do 100 % e a SGR
poderá aplicar unha comisión de estudo
máxima do 0,50 % do importe total da
operación.
3. As SGR poderán cobrar ao cliente en
concepto de comisión de aval ate un
máximo do 1,5 % do risco vivo anual e ata o
4 % do importe do financiamento avalado en
concepto de cota social mutualista, que se
aboará ao inicio da operación. Este importe
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será reembolsado ao cliente unha vez que
remate a súa relación coa SGR.

Axuda do Igape
1. Consistirá nunha axuda financeira que se
deberá destinar á amortización anticipada
do principal do préstamo. A dita axuda
determinarase do seguinte xeito:
a) Axuda ao tipo de xuro de 1,5 puntos
porcentuais, con carácter xeral e, no caso de
autónomos, emprendedores ou proxectos
pertencentes ao sector industrial, en 0,5
puntos porcentuais adicionais.
A dita axuda calcularase como segue:
1º. Calcularanse os valores absolutos dos
puntos que se percibirán durante o período
teórico de vixencia do préstamo, incluído, se
é o caso, o período de carencia. Para os
efectos de excluír o IVE, tomarase como
base para o cálculo o 75 % da operación
formalizada e como base da liquidación o
ano comercial (360 días).
2º. Actualizaranse os valores absolutos
obtidos anteriormente, utilizando como taxa
de actualización o tipo de xuro legal do
diñeiro correspondente ao ano da
formalización da operación financeira.
3º. No caso de que a operación fose
formalizada a un prazo superior a 7 anos, os
cálculos faranse de xeito teórico, como se
fose a 7 anos, incluída a carencia.
b) Axuda do 15 % sobre o tramo de
préstamo que debe financiar activos fixos.
c) Axuda á comisión do aval financeiro, se é
o caso, que se calculará como na axuda ao
tipo de xuro.
2. Considérase autónomo a persoa ou
persoas físicas que realicen de xeito
habitual, persoal, directa, por conta propia e
fóra do ámbito de dirección e organización
doutra persoa, unha actividade económica
ou profesional a título lucrativo.
3. Terán a consideración de emprendedores,
de acordo coa Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, as
persoas físicas e xurídicas que se encontren
realizando unha actividade empresarial ou

profesional con ata corenta e dous meses de
antigüidade ou ben os trámites previos para
poder
desenvolver
unha
actividade
económica. O dito prazo computarase desde
a data de formalización do préstamo.
4. Considéranse proxectos pertencentes ao
sector industrial aqueles que desenvolven
unha actividade económica das relacionadas
na sección C do anexo do Real decreto
475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba
a Clasificación nacional de actividades
económicas 2009 (CNAE-2009) (BOE do 28
de abril).
5. A entidade financeira non poderá cobrar
comisión ningunha pola amortización
anticipada do principal do préstamo, como
consecuencia do pagamento da axuda.
6. No suposto de que o tipo de xuro
alcanzase niveis inferiores aos puntos de
bonificación, a axuda do Igape limitaríase ao
tipo de xuro establecido para a vixencia da
operación, ou ben para o primeiro período,
no caso de operacións a tipo de xuro
variable. É dicir, o tipo de xuro resultante,
tras a redución, non poderá ser inferior a
cero.
7. O 15 % sobre o tramo de préstamo que
debe financiar activos fixos calcularase
aplicando a porcentaxe do 15 % sobre o 50
% da base de cálculo tida en conta na axuda
ao tipo de xuro.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes por
parte do interesado no Igape iniciarase o día
seguinte ao da publicación da resolución de
convocatoria no Diario Oficial de Galicia e
rematará o 31 de outubro de 2017. No caso
de esgotamento do crédito, o Igape
publicará a dita circunstancia no Diario
Oficial de Galicia e na páxina web do Igape
www.igape.es,
co
fin
de
pechar
anticipadamente o prazo de presentación de
solicitudes.

Referencia normativa:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/201
7/20170727/AnuncioO92-1707170003_gl.html
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BASES REGULADORAS DAS AXUDAS PARA A BONIFICACIÓN
DOS CUSTOS DO FINANCIAMENTO DAS PEQUENAS EMPRESAS
DE GALICIA, TITULARES DE PRÉSTAMOS SUPERIORES A
25.000 EUROS, INSTRUMENTADAS MEDIANTE CONVENIO DE
COLABORACIÓN COAS ENTIDADES FINANCEIRAS E AS
SOCIEDADES DE GARANTÍA RECÍPROCA, E SE PROCEDE Á SÚA
CONVOCATORIA EN RÉXIME DE CONCORRENCIA NON
COMPETITIVA (LIÑA PEQUENAS EMPRESAS).

As axudas concédense en réxime de concorrencia non competitiva e teñen por
obxecto reducir os custos do financiamento das pequenas empresas para acometer
investimentos en Galicia e dotarse da liquidez necesaria para o desenvolvemento
da actividade.
Beneficiarios
As empresas que teñan a consideración de
microempresa ou pequenas empresas,
incluídos os autónomos, segundo a
definición establecida pola Comisión
Europea no anexo I do Regulamento (UE) nº
651/2014 (DOUE L 187, do 26 de xuño), da
Comisión, do 17 de xuño, polo que se
declaran determinadas categorías de axuda
compatibles co mercado interior en
aplicación dos artigos 107 e 108 do Tratado
UE.
Tamén poderán acceder á condición de
beneficiario as persoas físicas, agrupacións
de persoas físicas ou xurídicas, as
comunidades de bens ou calquera outro tipo
de unidade económica ou patrimonio
separado que, aínda carecendo de
personalidade xurídica, poidan levar a cabo
as actividades ou se atopen na situación que
motiva a concesión da axuda. Neste caso
deberán facerse constar expresamente,
tanto na solicitude coma na resolución de
concesión, os compromisos de execución
asumidos por cada membro da agrupación,
así como o importe da axuda que se vai
aplicar por cada un deles, que terán
igualmente a consideración de beneficiarios.

En calquera caso, deberá nomearse un
representante ou apoderado único con
poder suficiente para cumprir as obrigas que
como beneficiario lle correspondan á
agrupación. Non se poderá disolver a
agrupación ata que transcorra o prazo de
prescrición de catro anos dos artigos 35 e 63
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Terán que ter formalizada unha operación
de préstamo cunha entidade financeira
adherida ao convenio de colaboración
asinado para o efecto, previamente ou con
posterioridade á entrada en vigor das bases
reguladoras, con fondos do ICO das liñas
ICO-Empresas e Emprendedores 2017, ICOGarantía SGR/SAECA 2017 ou ben con
fondos da propia entidade financeira,
sempre que estean avalados por unha SGR.
Os préstamos deberán estar formalizados a
partir do 1 de xaneiro de 2017 e con
anterioridade á data de presentación da
solicitude de axuda, por un importe superior
a 25.000 €, a un prazo igual ou superior a
cinco anos, e cumprir coas condicións
específicas e características dos proxectos
que se van financiar, establecidas nas bases
reguladoras da axuda.
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Características dos proxectos que se
van financiar
1. O financiamento con fondos do ICO das
liñas ICO-Empresas e Emprendedores 2017,
ICO-Garantía SGR/SAECA 2017 ou ben con
fondos da propia entidade financeira
avalados por unha SGR, poderá destinarse
aos seguintes conceptos:
a) Activos fixos produtivos novos ou de
segunda man (IVE incluído).
b) Vehículos industriais sen límite de prezo e
vehículos turismo, cun prezo máximo de
30.000 € máis IVE.
c) Adquisición de empresas: adquisición
dunha unidade produtiva (conxunto de
medios organizados que poidan levar a cabo
unha actividade económica) ou das
participacións sociais necesarias para obter
o control sobre o negocio adquirido.
d) Liquidez co límite do 50 % do
financiamento.
2. Por activo produtivo deberá entenderse
aqueles
bens
que,
directa
ou
indirectamente,
permitan
realizar
a
actividade da empresa.
3. Os beneficiarios das axudas establecidas
nestas
bases
deberán
manter
os
investimentos obxecto de financiamento
durante a vixencia da bonificación á
operación
financeira.
Considerarase
cumprida esta condición no caso de que os
bens en que se materialice o investimento
sexan substituídos por outros da mesma
natureza e destino. Non poderán obter para
a súa adquisición ningún tipo de axuda
financeira do Igape.
4. Non se concederá axuda, por parte do
Igape, ao financiamento destinado:
a) A vehículos de transporte, no sector de
transporte de mercadorías por estrada.
b) Á Adquisición ou construción de buques
de pesca.
c) Ao Imposto sobre o valor engadido (IVE)
ou calquera outro tributo ligado ao
investimento.

5. Os bens obxecto do investimento deberán
ser adquiridos a terceiros polo beneficiario
en
propiedade. Poderanse
financiar
investimentos realizados no prazo de
execución, comprendido entre o 1 de
xaneiro de 2016 ata un ano desde a
formalización do préstamo. A diferenza
entre os importes correspondentes aos
investimentos e o importe disposto do
financiamento considérase utilizada para
liquidez.
6. Os provedores non poderán estar
vinculados coa entidade solicitante ou cos
seus órganos directivos ou xestores;
entenderase por vinculación o establecido
no artigo 43.2 do Decreto 11/2009, do 8 de
xaneiro, polo que se aproba o Regulamento
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia. En ningún caso
poderá concertar o beneficiario a execución
total ou parcial das actividades

Importe mínimo e máximo de
préstamo bonificable por beneficiario
1. Con independencia do importe do
préstamo formalizado, o importe máximo
bonificable, para as operacións sen aval ou
con aval dunha sociedade de garantía
recíproca, será de 100.000 € para o tipo de
xuro e 500.000 € para a comisión de aval.
2. A porcentaxe de financiamento poderá
alcanzar o 100 % do proxecto, non obstante
a bonificación do Igape calcularase para o 75
% do importe do préstamo.

Prazos de amortización
Serán atendibles, para os efectos das axudas
establecidas nestas bases, os préstamos
formalizados a un prazo igual ou superior a 5
anos.

Tipos de xuro e comisións das
operación
1. Os tipos de xuro máximos, segundo o
prazo e modalidade escollida, serán os
publicados quincenalmente polo ICO na súa
páxina web (www.ico.es), na epígrafe de
tipo de xuro que figura nas fichas da liña
ICO-Empresas e Emprendedores 2017, para
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as operacións sen aval de SGR, e na ficha da
liña ICO-Garantía SGR/SAECA 2017, para as
operacións formalizadas con aval dunha
SGR.
2. A entidade de crédito non aplicará
ningunha comisión ao cliente pola concesión
do financiamento. No caso de contar con
aval financeiro, este será do 100 % e a SGR
poderá aplicar unha comisión de estudo
máxima do 0,50 % do importe total da
operación.
3. As SGR poderán cobrar ao cliente en
concepto de comisión de aval ata un
máximo do 1,5 % do risco vivo anual e ata o
4 % do importe do financiamento avalado en
concepto de cota social mutualista, que se
aboará ao inicio da operación. Este importe
será reembolsado ao cliente unha vez que
remate a súa relación coa SGR.

Axuda do Igape
1. Consistirá nunha axuda financeira que se
deberá destinar á amortización anticipada
do principal do préstamo. A dita axuda
determinarase do seguinte xeito:
a) Axuda ao tipo de xuro de 1,5 puntos
porcentuais, con carácter xeral e, no caso de
autónomos, emprendedores ou proxectos
pertencentes ao sector industrial, en 0,5
puntos porcentuais adicionais.
A dita axuda calcularase como segue:
1º. Calcularanse os valores absolutos dos
puntos que se percibirán durante o período
teórico de vixencia do préstamo, incluído, se
é o caso, o período de carencia. Para os
efectos de excluír o IVE, tomarase coma
base para o cálculo o 75 % da operación
formalizada e como base da liquidación o
ano comercial (360 días).
2º. Actualizaranse os valores absolutos
obtidos anteriormente, utilizando como taxa
de actualización o tipo de xuro legal do
diñeiro correspondente ao ano da
formalización da operación financeira.
3º. No caso de que a operación fose
formalizada a un prazo superior a 7 anos, os
cálculos faranse de xeito teórico, como se
fose a 7 anos, incluída a carencia.

b) Axuda á comisión do aval financeiro, se é
o caso, que se calculará como na axuda ao
tipo de xuro.
2. Considérase autónomo a persoa ou
persoas físicas que realicen de xeito
habitual, persoal, directa, por conta propia e
fóra do ámbito de dirección e organización
doutra persoa, unha actividade económica
ou profesional a título lucrativo.
3. Terán a consideración de emprendedores,
de acordo coa Lei 9/2013, do 19 de
decembro, do emprendemento e da
competitividade económica de Galicia, as
persoas físicas e xurídicas que se encontren
realizando unha actividade empresarial ou
profesional con ata corenta e dous meses de
antigüidade ou ben os trámites previos para
poder
desenvolver
unha
actividade
económica. O dito prazo computarase desde
a data de formalización do préstamo.
4. Considéranse proxectos pertencentes ao
sector industrial aqueles que desenvolven
unha actividade económica das relacionadas
na sección C do anexo do Real decreto
475/2007, do 13 de abril, polo que se aproba
a Clasificación nacional de actividades
feconómicas 2009 (CNAE-2009) (BOE do
28.4.2007).
5. A entidade financeira non poderá cobrar
comisión ningunha pola amortización
anticipada do principal do préstamo, como
consecuencia do pagamento da axuda.
6. No suposto de que o tipo de xuro
alcanzase niveis inferiores aos puntos de
bonificación, a axuda do Igape limitaríase ao
tipo de xuro establecido para a vixencia da
operación, ou ben para o primeiro período,
no caso de operacións a tipo de xuro
variable. É dicir, o tipo de xuro resultante,
tras a redución, non poderá ser inferior a
cero.

Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes por
parte do interesado no Igape iniciarase o día
seguinte ao da publicación da resolución de
convocatoria no Diario Oficial de Galicia e
rematará o 31 de outubro de 2017. No caso
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de esgotamento do crédito, o Igape
publicará a dita circunstancia no Diario
Oficial de Galicia e na páxina web do Igape
www.igape.es,
co
fin
de
pechar
anticipadamente o prazo de presentación de
solicitudes.

Referencia normativa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/201
7/20170727/AnuncioO92-1707170001_gl.html
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BASES REGULADORAS DO PROGRAMA DO BONO DAS PERSOAS
AUTÓNOMAS E SE PROCEDE Á SÚA CONVOCATORIA PARA O
ANO 2017 (CÓDIGO DE PROCEDEMENTO TR341Q).

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.

Beneficiarios
Poderán ser beneficiarias das axudas
reguladas nesta orde:
As persoas traballadoras autónomas que
residan e 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,
declarados no ano anterior ao da
convocatoria.
Quedan excluídos desta orde:
a) Os familiares que, de maneira habitual,
realizan traballos para persoas traballadoras
autónomas que non teñan a condición de
traballadores 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) Os traballadores economicamente
dependentes a que se refire o capítulo III do
título II da Lei 20/2007, do 11 de xullo, do
Estatuto do traballo autónomo.

Subvención do bono do autónomo
1. Poderase conceder para a mellora da
competitividade da actividade empresarial
ou profesional das persoas beneficiarias
desta orde unha subvención, mediante
pagamento anticipado, de ata 3.000 euros.

2. Esta axuda destinarase a sufragar os
gastos nos seguintes servizos:
Profesionalización: servizos de mellora da
xestión
financeira
e
procura
de
financiamento, servizos de optimización de
procesos de produción e cadea loxística,
relanzamento
comercial,
imaxe
e
comunicación e posicionamento web.
Desenvolvemento estratéxico: plan de
mellora empresarial, márketing, redefinición
do modelo de negocio e identificación de
socios e redes de cooperación.
Tamén se poderá ter en consideración
calquera outro servizo ou actividade non
incluído nos parágrafos anteriores que poida
ser considerado de maneira indubidable
como dirixido á mellora da competitividade.
3. 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 (DOG do 3 de agosto
de 2016) na súa convocatoria de 2017 e
sucesivas
por
parte
das
persoas
traballadoras autónomas.
4.
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 20 de
decembro do exercicio en curso.
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Prazo de presentación de solicitudes
O prazo de presentación de solicitudes será
dun mes a partir do día seguinte ao da
publicación desta orde no DOG. A aplicación
informática da sede electrónica estará
dispoñible desde as 9.00 horas do día
seguinte ao da súa publicación no DOG ata
as 23.59 horas do día de finalización do
prazo.

Referencia normativa
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/201
7/20170731/AnuncioG0424-1707170002_gl.html
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PROPOSICIÓN DE LEI DE REFORMAS URXENTES DO
TRABALLADOR AUTÓNOMO

O pasado 28 de Xuño o Congreso dos diputados aprobaba a Lei de medidas urxentes ao traballo
autónomo. A Proposición de Lei recolle menos cargas económicas e administrativas para os
autónomos, un impulso á tarifa plana de cincuenta euros, máis dereitos para os traballadores
autónomos e unha mellora da conciliación destes traballadores.
A continuación, mostramos con detalle a proposición publicada no Boletín Oficial das Cortes
Xerais o pasado 4 de Xullo de 2017, a nova lei continuará o seu trámite no senado para concluír
coa súa entrada en vigor a partir do día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial do Estado
(BOE).
A proposición de lei aprobada polo congreso dos deputados, estrutura dita lei en oito títulos,
sete disposicións adicionais, unha disposición derogatoria e doce disposicións finais:

TÍTULO I

obrigacións
establecidas
apartados 1 e 2 do artigo 29:

nos

Medidas para facilitar a cotización á
Seguridade Social e para reducir as cargas
administrativas
dos
traballadores
autónomos.

1.º Recarga do 10 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas dentro do
primeiro mes natural seguinte ao do
vencimiento do prazo para o seu ingreso.

Artigo 1. Novo réxime de recargas por
ingreso fóra de prazo.

2.º Recarga do 20 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas a partir do
segundo mes natural seguinte ao do
vencimiento do prazo para o seu ingreso.

O artigo 30 do texto refundido da Lei Xeral
da Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, queda redactado nos seguintes
termos:
«Artigo 30. Recargas por ingreso fóra de
prazo.
1. Transcorrido o prazo regulamentario
establecido para o pago das cotas á
Seguridade Social sen ingreso das mesmas e
sen prexuízo das especialidades previstas
para os aprazamentos, devengaránse as
seguintes recargas:
a) Cando os suxeitos responsables do
pago cumprisen dentro de prazo as

b) Cando os suxeitos responsables do
pago non cumprisen dentro de prazo
as obrigacións establecidas nos
apartados 1 e 2 do artigo 29:
1.º Recarga do 20 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas antes da
terminación do prazo de ingreso establecido
na reclamación de débeda ou acta de
liquidación.
2.º Recarga do 35 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas a partir da
terminación de devandito prazo de ingreso.
2. As débedas coa Seguridade Social que
teñan carácter de ingresos de dereito
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público e cuxo obxecto estea constituído por
recursos distintos a cotas, cando non se
abonen dentro do prazo regulamentario que
teñan establecido incrementaranse coa
recarga do 20 por cento.»
Artigo 2. Cotización en
pluriactividade
de
autónomos.

supostos de
traballadores

Un. O artigo 313 do texto refundido da Lei
Xeral da Seguridade Social, aprobado polo
Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, queda redactado nos seguintes
termos:
«Artigo 313. Cotización en supostos de
pluriactividade.
1. Os traballadores autónomos que, en
razón dun traballo por conta allea
desenvolvido simultaneamente, coticen por
continxencias comúns en réxime de
pluriactividade, tendo en conta tanto as
cotizacións efectuadas neste réxime especial
como as achegas empresariais e as
correspondentes ao traballador no réxime
de Seguridade Social que corresponda pola
súa actividade por conta allea, terán dereito
ao reintegro do 50 por cento do exceso en
que as súas cotizacións superen a contía que
se estableza para ese efecto pola Lei de
Orzamentos Xerais do Estado para cada
exercicio, co tope do 50 por cento das cotas
ingresadas neste réxime especial, en razón
da súa cotización polas continxencias
comúns de cobertura obrigatoria.
En tales supostos, a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social procederá a abonar o
reintegro que en cada caso corresponda
antes do 1 de maio do exercicio seguinte,
salvo cando concorran especialidades na

cotización que impidan efectualo nese prazo
ou resulte necesaria a achega de datos por
parte do interesado, nese caso o reintegro
realizarase con posterioridade a esa data.
2. Sen prexuízo do indicado no apartado
anterior e de conformidade co previsto no
artigo 28 da Lei 14/2013, de 27 de setembro,
de apoio aos emprendedores e a súa
internacionalización, cando a alta inicial no
Réxime Especial dos Traballadores por Conta
Propia ou Autónomos dea lugar a unha
situación de pluriactividade aplicaranse as
seguintes regras na cotización:
1.ª Os traballadores que causen alta por
primeira vez neste réxime especial e con
motivo da mesma inicien unha situación de
pluriactividade poderán elixir como base de
cotización nese momento, a comprendida
entre o 50 por cento da base mínima de
cotización establecida anualmente con
carácter xeral na Lei de Orzamentos Xerais
do Estado durante o primeiros dezaoito
meses, e o 75 por cento durante o seguintes
dezaoito meses, até as bases máximas
establecidas para este réxime especial.
2.ª Nos supostos de traballadores en
situación de pluriactividade en que a
actividade laboral por conta allea o fose a
tempo parcial cunha xornada a partir do 50
por cento da correspondente á dun
traballador con xornada a tempo completo
comparable, poderase elixir no momento do
alta, como base de cotización, a
comprendida entre o 75 por cento da base
mínima
de
cotización
establecida
anualmente con carácter xeral na Lei de
Orzamentos Xerais do Estado durante o
primeiros dezaoito meses, e o 85 por cento
durante o seguintes dezaoito meses, até as
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bases máximas establecidas para este
réxime especial.
3.ª A aplicación desta medida será
incompatible
con
calquera
outra
bonificación ou redución establecida como
medida de fomento do emprego autónomo,
así como co reintegro de cotas previsto no
apartado 1 deste artigo como consecuencia
do exercicio da actividade por conta propia
en réxime de pluriactividade con outra por
conta allea.»
Dous. O artigo 8 da Lei 47/2015, de 21 de
outubro, reguladora da protección social das
persoas traballadoras do sector marítimopesqueiro, queda redactado nos seguintes
termos:
«Artigo 8. Cotización.
1. No Réxime Especial da Seguridade Social
dos Traballadores do Mar o nacemento, a
duración e a extinción da obrigación de
cotizar, as operacións de liquidación da
mesma, o período, a forma, o lugar e o prazo
para a súa presentación, así como a súa
comprobación e control, rexeranse polo
disposto con carácter xeral no texto
refundido da Lei Xeral da Seguridade Social e
na súa normativa de desenvolvemento, que
establecerá as peculiaridades deste Réxime
Especial.
2. O establecido no artigo 313 do texto
refundido da Lei Xeral da Seguridade Social
será tamén de aplicación ás persoas
traballadoras por conta propia que queden
incluídas no grupo primeiro de cotización
deste Réxime Especial, de acordo co previsto
no artigo 10 desta Lei, e sempre que
cumpran cos requisitos establecidos en
devandito artigo 313.»

TÍTULO II
Medidas de fomento e promoción do
traballo autónomo.
Artigo 3. Extensión da cota reducida para os
autónomos
que
emprendan
ou
reemprendan unha actividade por conta
propia.
O artigo 31 da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
do Estatuto do Traballo Autónomo, que
queda redactado nos seguintes termos:
«Artigo 31. Reducións e bonificacións de
cotas da Seguridade Social aplicables aos
traballadores por conta propia.
1. Os traballadores por conta propia ou
autónomos que causen alta inicial ou que
non estivesen en situación de alta nos 2
anos inmediatamente anteriores, a contar
desde a data de efectos do alta, no Réxime
Especial da Seguridade Social dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos, terán dereito a unha redución
na cotización por continxencias comúns,
incluída a incapacidade temporal, que
quedará fixada na contía de 50 euros
mensuais
durante
os
12
meses
inmediatamente seguintes á data de efectos
do alta, no caso de que opten por cotizar
pola base mínima que lles corresponda.
Alternativamente, aqueles traballadores por
conta propia ou autónomos que, cumprindo
os requisitos previstos no parágrafo anterior,
optasen por unha base de cotización
superior á mínima que lles corresponda,
poderán aplicarse durante os 12 primeiros
meses inmediatamente seguintes á data de
efectos do alta, unha redución do 80 por
cento sobre a cota por continxencias
comúns, sendo a cota a reducir o a
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resultante de aplicar á base mínima de
cotización que corresponda o tipo mínimo
de cotización vixente en cada momento,
incluída a incapacidade temporal.
Con posterioridade ao período inicial de 12
meses previsto nos dous parágrafos
anteriores, e con independencia da base de
cotización elixida, os traballadores por conta
propia que gocen da medida prevista neste
artigo poderán aplicarse as seguintes
reducións e bonificacións sobre a cota por
continxencias comúns, sendo a cota a
reducir ou bonificar a resultante de aplicar á
base mínima de cotización que corresponda
o tipo mínimo de cotización vixente en cada
momento, incluída a incapacidade temporal,
por un período máximo de até 12 meses, até
completar un período máximo de 24 meses
tras a data de efectos do alta, segundo a
seguinte escala:
a) Unha redución equivalente ao 50 por
cento da cota durante os 6 meses
seguintes ao período inicial previsto
nos dous primeiros parágrafos deste
apartado.
b) Unha redución equivalente ao 30 por
cento da cota durante os 3 meses
seguintes ao período sinalado na
letra a).
c) Unha bonificación equivalente ao 30
por cento da cota durante os 3 meses
seguintes ao período sinalado na
letra b).
2. No caso de que os traballadores por conta
propia sexan menores de 30 anos, ou
menores de 35 anos no caso de mulleres, e
causen alta inicial ou non estivesen en
situación de alta nos 2 anos inmediatamente
anteriores, a contar desde a data de efectos

do alta, no Réxime Especial da Seguridade
Social dos Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos, poderán aplicarse, ademais das
reducións e bonificacións previstas no
apartado anterior, unha bonificación
adicional equivalente ao 30 por cento, sobre
a cota por continxencias comúns, nos 12
meses seguintes á finalización do período de
bonificación previsto no apartado 1, sendo a
cota a bonificar a resultante de aplicar á
base mínima de cotización que corresponda
o tipo mínimo de cotización vixente en cada
momento, incluída a incapacidade temporal.
Neste suposto a duración máxima das
reducións e bonificacións será de 36 meses.
3. O período de baixa no Réxime Especial da
Seguridade Social dos Traballadores por
Conta Propia ou Autónomos, esixido nos
apartados anteriores para ter dereito aos
beneficios na cotización neles previstos en
caso de reemprender unha actividade por
conta propia, será de 3 anos cando os
traballadores autónomos houbesen gozado
de devanditos beneficios no seu anterior
período de alta no citado réxime especial.
4. No caso de que a data de efectos das altas
a que se refiren os apartados 1 e 2 non
coincidise co día primeiro do respectivo mes
natural, o beneficio correspondente a
devandito mes aplicarase de forma
proporcional ao número de días de alta no
mesmo.
5. O disposto nos apartados anteriores será
tamén de aplicación, cando cumpran os
requisitos
neles
establecidos,
aos
traballadores por conta propia que queden
incluídos no grupo primeiro de cotización do
Réxime Especial da Seguridade Social dos
Traballadores do Mar e aos socios de
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sociedades
laborais
e
aos
socios
traballadores de cooperativas de traballo
asociado que queden encadrados no Réxime
Especial da Seguridade Social dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos ou no Réxime Especial da
Seguridade Social dos Traballadores do Mar,
dentro do grupo primeiro de cotización.
6. O previsto no presente artigo resultará de
aplicación aínda cando os beneficiarios desta
medida, unha vez iniciada a súa actividade,
empreguen a traballadores por conta allea.
7. As bonificacións de cotas previstas neste
artigo
financiaranse
con
cargo
á
correspondente partida orzamentaria do
Servizo Público de Emprego Estatal e as
reducións de cotas soportaranse polo
orzamento de ingresos da Seguridade Social,
respectivamente.
8. Os beneficios nas cotizacións previstos
neste artigo consistirán nunha bonificación
no suposto de traballadores por conta
propia ou autónomos inscritos no Sistema
Nacional de Garantía Xuvenil que cumpran
cos requisitos establecidos no artigo 105 da
Lei 18/2014, de 15 de outubro, de
aprobación de medidas urxentes para o
crecemento, a competitividade e a
eficiencia, aplicándose dita bonificación nos
mesmos termos que os incentivos previstos
no apartado 1 e tendo dereito así mesmo á
bonificación adicional contemplada no
apartado 2.»
Artigo 4 (novo). Beneficios na cotización
para persoas con discapacidade, vítimas de
violencia de xénero e vítimas de terrorismo
que emprendan ou reemprendan unha
actividade por conta propia.

Modifícase o artigo 32 da Lei 20/2007, de 11
de xullo, do Estatuto do Traballo Autónomo,
que queda redactado como segue:
«Artigo 32. Reducións e bonificacións de
cotas á Seguridade Social para as persoas
con discapacidade, vítimas de violencia de
xénero e vítimas do terrorismo que se
establezan como traballadores por conta
propia.
1. A cota por continxencias comúns, incluída
a incapacidade temporal, das persoas cun
grao de discapacidade igual ou superior ao
33 por cento, as vítimas de violencia de
xénero e as vítimas do terrorismo, que
causen alta inicial ou que non estivesen en
situación de alta nos 2 anos inmediatamente
anteriores, a contar desde a data de efectos
do alta, no Réxime Especial da Seguridade
Social dos Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos, reducirase á contía de 50 euros
mensuais
durante
os
12
meses
inmediatamente seguintes á data de efectos
do alta, no caso de que opten por cotizar
pola base mínima que lles corresponda.
Alternativamente, aqueles traballadores por
conta propia ou autónomos que, cumprindo
os requisitos previstos no parágrafo anterior,
optasen por unha base de cotización
superior á mínima que lles corresponda,
poderán aplicarse durante os 12 primeiros
meses inmediatamente seguintes á data de
efectos do alta, unha redución sobre a cota
por continxencias comúns, sendo a cota a
reducir o 80 por cento do resultado de
aplicar á base mínima de cotización que
corresponda o tipo mínimo de cotización
vixente en cada momento, incluída a
incapacidade temporal.
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Con posterioridade ao período inicial de 12
meses previsto nos dous parágrafos
anteriores, e con independencia da base de
cotización elixida, os traballadores por conta
propia que gocen da medida prevista neste
artigo poderán aplicarse unha bonificación
sobre a cota por continxencias comúns,
sendo a cota a bonificar o 50 por cento do
resultado de aplicar á base mínima de
cotización que corresponda o tipo mínimo
de cotización vixente en cada momento,
incluída a incapacidade temporal, por un
período máximo de até 48 meses, até
completar un período máximo de 5 anos
desde a data de efectos do alta.
2. O período de baixa no Réxime Especial da
Seguridade Social dos Traballadores por
Conta Propia ou Autónomos, esixido no
apartado anterior para ter dereito aos
beneficios na cotización nel previstos en
caso de reemprender unha actividade por
conta propia, será de 3 anos cando os
traballadores autónomos houbesen gozado
de devanditos beneficios no seu anterior
período de alta no citado réxime especial.
3. No caso de que a data de efectos das altas
a que se refire o apartado 1 non coincidise
co día primeiro do respectivo mes natural, o
beneficio correspondente a devandito mes
aplicarase de forma proporcional ao número
de días de alta no mesmo.
4. O disposto nos apartados anteriores será
tamén de aplicación, cando cumpran os
requisitos
neles
establecidos,
aos
traballadores por conta propia que queden
incluídos no grupo primeiro de cotización do
Réxime Especial da Seguridade Social dos
Traballadores do Mar e aos socios de
sociedades
laborais
e
aos
socios

traballadores de cooperativas de traballo
asociado que queden encadrados no Réxime
Especial da Seguridade Social dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos ou no Réxime Especial da
Seguridade Social dos Traballadores do Mar,
dentro do grupo primeiro de cotización.
5. O previsto no presente artigo resultará de
aplicación aínda cando os beneficiarios desta
medida, unha vez iniciada a súa actividade,
empreguen a traballadores por conta allea.
6. As bonificacións de cotas previstas neste
artigo
financiaranse
con
cargo
á
correspondente partida orzamentaria do
Servizo Público de Emprego Estatal e as
reducións de cotas soportaranse polo
orzamento de ingresos da Seguridade Social,
respectivamente.»
TÍTULO III
Medidas para favorecer a conciliación entre
a vida familiar e laboral dos traballadores
autónomos.
Artigo 5 (novo). Bonificación aos
traballadores incluídos no Réxime Especial
de Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos por conciliación da vida
profesional e familiar vinculada á
contratación.
O artigo 30 da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
do Estatuto do Traballador Autónomo,
queda modificado como segue:
Un. O apartado 1, queda redactado do modo
seguinte:
«1. Os traballadores incluídos no Réxime
Especial
da
Seguridade
Social
de
Traballadores por Conta Propia ou
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Autónomos terán dereito, por un prazo de
até doce meses, a unha bonificación do 100
por cen da cota de autónomos por
continxencias comúns, que resulte de aplicar
á base media que tivese o traballador nos
doce meses anteriores á data na que se
acolla a esta medida, o tipo mínimo de
cotización vixente en cada momento
establecido no citado Réxime Especial nos
seguintes supostos:
a) Por coidado de menores de doce
anos que teñan ao seu cargo.
b) Por ter ao seu cargo un familiar, por
consanguinidad ou afinidade até o
segundo grao inclusive, en situación
de
dependencia,
debidamente
acreditada.
c) Por ter ao seu cargo un familiar, por
consanguinidad ou afinidade até o
segundo grao inclusive, con parálise
cerebral, enfermidade mental ou
discapacidade intelectual cun grao de
discapacidade recoñecido igual ou
superior ao 33 por cento ou unha
discapacidade física ou sensorial cun
grao de discapacidade recoñecido
igual ou superior ao 65 por cento,
cando dita discapacidade estea
debidamente acreditada, sempre que
devandito familiar non desempeñe
unha actividade retribuida.
No caso de que o traballador leve menos de
12 meses de alta no Réxime Especial da
Seguridade Social de Traballadores por
Conta Propia ou Autónomos, a base media
de cotización calcularase desde a data de
alta.»
Dous. O apartado 3 queda redactado do
modo seguinte:

«3. En caso de incumprimento do previsto
no apartado anterior, o traballador
autónomo estará obrigado a reintegrar o
importe da bonificación gozada. Non
procederá o reintegro da bonificación cando
a extinción estea motivada por causas
obxectivas
ou
por
despedimento
disciplinario cando unha ou outro sexa
declarado ou recoñecido como procedente,
nin nos supostos de extinción causada por
dimisión, morte, xubilación ou incapacidade
permanente total, absoluta ou gran invalidez
do traballador ou por resolución durante o
período de proba.
Cando cumpra o reintegro, leste quedará
limitado exclusivamente á parte da
bonificación gozada que estivese vinculada
ao contrato cuxa extinción se produciu en
supostos distintos aos previstos no
parágrafo anterior.
En caso de non manterse no emprego ao
traballador contratado durante, polo menos,
3 meses desde a data de inicio do goce da
bonificación, o traballador autónomo estará
obrigado a reintegrar o importe da
bonificación gozada, salvo que, conforme ao
disposto no apartado anterior, procédase a
contratar a outra persoa no prazo de 30
días.
No caso de que o menor que deu lugar á
bonificación prevista neste artigo alcanzase
a idade de doce anos con anterioridade á
finalización do goce da bonificación, esta
poderase manter até alcanzar o período
máximo de 12 meses previsto, sempre que
se cumpran o resto de condicións.
En todo caso, o traballador autónomo que se
beneficie da bonificación prevista neste
artigo deberá manterse en alta na
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Seguridade Social durante o seis meses
seguintes ao vencimiento do prazo de goce
da mesma. En caso contrario o traballador
autónomo estará obrigado a reintegrar o
importe da bonificación gozada.»
Artigo 6 (antes 4). Bonificacións aos
traballadores autónomos durante o
descanso por maternidade, paternidade,
adopción, garda con fins de adopción,
acollemento, risco durante o embarazo ou
risco durante a lactación natural.
Modifícase a redacción do artigo 38 da Lei
20/2007, de 11 de xuño, nos seguintes
termos:
«Artigo 38. Bonificación de cotas para
traballadores
autónomos durante
o
descanso por maternidade, paternidade,
adopción, garda con fins de adopción,
acollemento, risco durante o embarazo ou
risco durante a lactación natural.
Á cotización dos traballadores por conta
propia ou autónomos, durante os períodos
de descanso por maternidade, paternidade,
adopción, garda con fins de adopción,
acollemento, risco durante o embarazo ou
risco durante a lactación natural, sempre
que este período teña unha duración de
polo menos un mes, seralles de aplicación
unha bonificación do 100 por cen da cota de
autónomos, que resulte de aplicar á base
media que tivese o traballador nos doce
meses anteriores á data na que se acolla a
esta medida, o tipo de cotización establecido
como obrigatorio para traballadores
incluídos no réxime especial de Seguridade
Social que corresponda por razón da súa
actividade por conta propia.

No caso de que o traballador leve menos de
12 meses de alta no Réxime Especial da
Seguridade Social de Traballadores por
Conta Propia ou Autónomos, a base media
de cotización calcularase desde a data de
alta.
Esta bonificación será compatible coa
establecida no Real Decreto–lei 11/1998, de
4 de setembro, polo que se regulan as
bonificacións de cotas á Seguridade Social
dos contratos de interinidade que se
celebren con persoas desempregadas para
substituír a traballadores durante os
períodos de descanso por maternidade,
adopción e acollemento.»
Artigo 7 (antes 5). Bonificacións ás
traballadoras
autónomas
que
se
reincorporen ao seu traballo despois da
maternidade.
Engádese un novo artigo 38 bis á Lei
20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do
Traballo Autónomo, coa seguinte redacción:
«Artigo 38 bis. Bonificacións ás traballadoras
autónomas que se reincorporen ao seu
traballo despois da maternidade.
As traballadoras incluídas no Réxime
Especial de Traballadores por Conta Propia
ou Autónomos que, cesando a súa
actividade por maternidade, adopción, garda
con fins de adopción, acollemento e tutela,
nos termos legalmente establecidos, volvan
realizar unha actividade por conta propia
nos dous anos seguintes á data do
cesamento, terán dereito a unha
bonificación en virtude da cal a súa cota por
continxencias
comúns,
incluída
a
incapacidade temporal, quedará fixada na
contía de 50 euros mensuais durante os 12
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meses inmediatamente seguintes á data da
súa reincorporación ao traballo, sempre que
opten por cotizar pola base mínima
establecida con carácter xeral en devandito
réxime especial.
Aquelas traballadoras por conta propia ou
autónomas que, cumprindo cos requisitos
anteriores, optasen por unha base de
cotización superior á mínima indicada no
parágrafo anterior, poderán aplicarse
durante o período antes indicado unha
bonificación do 80 por cento sobre a cota
por continxencias comúns, sendo a cota a
bonificar a resultante de aplicar á base
mínima de cotización establecida con
carácter xeral no citado réxime especial o
tipo mínimo de cotización vixente en cada
momento,
incluída
a
incapacidade
temporal.»
TÍTULO IV
Dereitos
colectivos
autónomo.

do

traballador

Artigo 8 (novo). Dereitos colectivos básicos.
Dáse nova redacción ao artigo 19.3 da Lei
20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do
traballo autónomo, que queda redactado
como segue:
«3. As asociacións representativas de
traballadores autónomos tamén serán
titulares das facultades establecidas no
artigo 21.3 da presente Lei.»
Artigo 9 (novo). Asociacións profesionais de
traballadores autónomos.
Dáse nova redacción ao apartado 4 do artigo
20 da Lei 20/2007, de 11 de xullo, do

Estatuto do traballo autónomo, que queda
redactado como segue:
«4. As asociacións que acrediten ser as máis
representativas no ámbito do traballo
autónomo, tanto no ámbito estatal como no
autonómico, nos termos establecidos no
artigo 21 da presente Lei, serán declaradas
de utilidade pública conforme ao previsto
nos artigos 32 a 36 da Lei Orgánica 2/2002,
de 22 de marzo, reguladora do dereito de
asociación.»
Artigo 10 (novo). Modificación do artigo 22
do Estatuto do Traballador Autónomo.
Modifícanse os apartados terceiro e sétimo
do artigo 22 da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
do Estatuto do Traballo Autónomo, nos
seguintes termos:
«3. O Consello do Traballo Autónomo estará
composto
por
representantes
das
asociacións profesionais de traballadores
autónomos representativas cuxo ámbito de
actuación sexa intersectorial e estatal, polas
organizacións sindicais e empresariais máis
representativas e por representantes da
Administración Xeral do Estado, das
Comunidades Autónomas e da asociación de
Entidades Locais máis representativa no
ámbito estatal.
Tamén estarán representados os Consellos
do Traballo Autónomo de ámbito
autonómico.»
«7. As Comunidades Autónomas poderán
constituír, no seu ámbito territorial,
Consellos
Consultivos
en
materia
socioeconómica e profesional do traballo
autónomo. Así mesmo poderán regular a
composición e o funcionamento dos
mesmos.
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Aos efectos de estar representados no
Consello do Traballo Autónomo Estatal, cada
Consello do Traballo Autónomo de ámbito
autonómico deberá solicitar a súa
participación no mesmo e designará un
representante, que en calquera caso
corresponderá á asociación de autónomos
con maior representación nese ámbito.»
TÍTULO V
Medidas para clarificar a fiscalidade dos
traballadores autónomos.
Artigo 11 (antes 6). Deducibilidad no IRPF
dos gastos relacionados con automóbiles
parcialmente afectos a unha actividade
económica e coas subministracións de auga
e electricidade de contribuíntes que
realicen unha actividade económica sen
local afecto.
Modifícase o número 4.ª do apartado 2 do
artigo 30 da Lei 35/2006, de 28 de
novembro, do Imposto sobre a Renda das
Persoas Físicas e de modificación parcial das
Leis dos Impostos sobre Sociedades, sobre a
Renda de non Residentes e sobre o
Patrimonio, que queda redactado como
segue:
«4.ª
Reglamentariamente
poderán
establecerse regras especiais para a
cuantificación de determinados gastos
deducibles no caso de empresarios e
profesionais
en
estimación
directa
simplificada, incluídos os de difícil
xustificación. De conformidade con esas
regras, os vehículos automóbiles serán
deducibles no lRPF, nos mesmos termos e
condicións que están previstos na normativa
do Imposto sobre o Valor Engadido.
Respecto dos contribuíntes que desenvolvan

actividades económicas sen local afecto,
poderán deducirse o 20 por cento das
subministracións
de
auga,
gas
e
electricidade, salvo que o contribuínte ou a
Administración Tributaria proben unha
porcentaxe superior ou inferior.»
TÍTULO VIN
Medidas para mellorar a cotización dos
traballadores autónomos.
Artigo 12 (novo) Base mínima de cotización
para
determinados
traballadores
autónomos.
Modifícase o artigo 312 do texto refundido
da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado
polo Real Decreto Lexislativo 8/2015, de 30
de outubro, que queda redactado como
segue:
«Artigo 312. Base mínima de cotización para
determinados traballadores autónomos.
1. Para os traballadores incluídos neste
réxime especial que nalgún momento de
cada exercicio económico e de maneira
simultánea teñan contratado ao seu servizo
un número de traballadores por conta allea
igual ou superior a dez, a base mínima de
cotización para o exercicio seguinte
determinarase na correspondente Lei de
Orzamentos Xerais do Estado.
2. Dita base mínima de cotización será
tamén aplicable en cada exercicio
económico aos traballadores autónomos
incluídos neste réxime especial ao amparo
do establecido no artigo 305.2, letras b) e e),
fóra daqueles que causen alta inicial no
mesmo, durante os doce primeiros meses da
súa actividade, a contar desde a data de
efectos de dita alta.»
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TÍTULO VII
Medidas para mellorar a formación
profesional para o emprego
dos
traballadores autónomos.
Artigo 13 (novo). Oferta formativa dos
traballadores autónomos.
As
organizacións
intersectoriales
representativas de autónomos e da
economía social participarán na detección
de necesidades, deseño, programación e
difusión da oferta formativa para
traballadores autónomos a que fai
referencia a Lei 30/2015, de 9 de setembro,
pola que se regula o Sistema de Formación
Profesional para o Emprego no ámbito
laboral. Estas actividades financiaranse do
modo e coas limitacións establecidas na
citada norma.
TÍTULO VIII
Equiparación a efectos das continxencias
derivadas de accidente de traballo in
itinere.
Artigo 14 (novo). Equiparación a efectos das
continxencias derivadas de accidente de
traballo in itinere.
Modifícase o apartado 2 do artigo 316 do
Texto Refundido da Lei Xeral da Seguridade
Social, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, nos
seguintes termos:
«Artigo 316. Cobertura das continxencias
profesionais.
2. Entenderase como accidente de traballo
do traballador autónomo o ocorrido como
consecuencia directa e inmediata do traballo
que realiza pola súa propia conta e que

determina a súa inclusión no campo de
aplicación
deste
réxime
especial.
Entenderase, a idénticos efectos, por
enfermidade profesional a contraída a
consecuencia do traballo executado por
conta propia, que estea provocada pola
acción dos elementos e sustancias e nas
actividades que se especifican na lista de
enfermidades profesionais coas relacións
das principais actividades capaces de
producilas, anexa ao Real Decreto
1299/2006, de 10 de novembro, polo que se
aproba o cadro de enfermidades
profesionais no sistema da Seguridade Social
e establécense criterios para a súa
notificación e rexistro.
Tamén se entenderá como accidente de
traballo o sufrido ao ir ou ao volver do lugar
da prestación da actividade económica ou
profesional. A estes efectos entenderase
como lugar da prestación o establecemento
onde o traballador autónomo exerza
habitualmente a súa actividade sempre que
non coincida co seu domicilio e
correspóndase co local, nave ou oficina
declarado como afecto á actividade
económica a efectos fiscais.»
Disposición adicional primeira (antes única).
Participación
das
organizacións
intersectoriales representativas do traballo
autónomo no Consello Económico e Social.
O Goberno, no prazo dun ano, no marco do
diálogo social e conforme á normativa do
Consello Económico e Social, adoptará as
medidas que permitan dar cumprimento á
Disposición adicional oitava da Lei 20/2007,
de 11 de xullo, do Estatuto do Traballo
Autónomo, relativa á participación dos
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traballadores autónomos
Económico e Social.

no

Consello

Disposición adicional segunda (nova).
Constitución do Consello do Traballo
Autónomo.
O Goberno procederá á constitución efectiva
e posta en funcionamento do Consello do
Traballo Autónomo no prazo máximo dun
ano tras a entrada en vigor da presente Lei,
nos termos previstos no artigo 22 da Lei
20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do
traballo autónomo, así como no Real
Decreto 1613/2010, de 7 de decembro, polo
que se crea e regula o Consello da
representatividade
das
asociacións
profesionais de traballadores autónomos no
ámbito estatal e establécese a composición
e réxime de funcionamento e organización
do Consello do Traballo Autónomo.
Disposición adicional terceira (nova).
Conversión en bonificacións das reducións
de cotas á Seguridade Social.
No ámbito do diálogo social e dentro do
marco dos acordos aos que se cheguen no
seo do Pacto de Toledo impulsarase a
gradual conversión en bonificacións das
reducións de cotas da Seguridade Social.
Dita conversión terá lugar progresivamente
no prazo máximo de 4 anos, e sempre que
se dean as condicións económicas
necesarias para a súa asunción a cargo do
orzamento do Servizo Público de Emprego
Estatal, atendendo á evolución do mercado
laboral e da creación de emprego, así como
ás necesidades específicas do mantemento
do equilibrio financeiro do Sistema de
Seguridade Social.

Disposición adicional cuarta (nova). Estudo
do concepto de habitualidad a efectos da
inclusión no Réxime Especial dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos.
No ámbito da Subcomisión para o estudo da
reforma
do
Réxime
Especial
de
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos constituída no Congreso dos
Deputados, e ouvidos os representantes dos
traballadores autónomos, procederase á
determinación dos diferentes elementos que
condicionan o concepto de habitualidad a
efectos da incorporación a devandito
réxime. En particular, prestarase especial
atención aos traballadores por conta propia
cuxos ingresos íntegros non superen a contía
do salario mínimo interprofesional, en
cómputo anual.
Disposición
adicional
quinta
(nova).
Traballadores autónomos e cotización a
tempo parcial.
No ámbito da Subcomisión para o estudo da
reforma
do
Réxime
Especial
de
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos, constituída no Congreso dos
Deputados, e ouvidos os representantes dos
traballadores autónomos, procederase á
determinación dos diferentes elementos que
fagan posible a implantación dun sistema de
cotización a tempo parcial para os
traballadores autónomos, mediante o
oportuno desenvolvemento regulamentario
do artigo 25 da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
do Estatuto do traballo autónomo, para as
actividades ou colectivos que se consideren,
e en todo caso vinculado a períodos
concretos da súa vida laboral.
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Disposición
adicional
sexta
(nova).
Traballadores autónomos e xubilación
parcial.
No ámbito da Subcomisión para o estudo da
reforma
do
Réxime
Especial
de
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos, constituída no Congreso dos
Deputados, e ouvidos os representantes dos
traballadores autónomos, procederase á
determinación dos diferentes elementos que
fagan posible o acceso á xubilación parcial
dos traballadores do citado réxime, incluída
a posibilidade de contratar parcialmente ou
por tempo completo a un novo traballador
para garantir a substitución xeracional nos
supostos de traballadores autónomos que
non contan con ningún empregado.
Disposición adicional sétima (nova).
Bonificación pola contratación de familiares
do traballador autónomo.
1. A contratación indefinida por parte do
traballador autónomo como traballadores
por conta allea do seu cónxuxe,
ascendientes, descendentes e demais
parentes por consanguinidad ou afinidade,
até o segundo grao inclusive, dará dereito a
unha bonificación na cota empresarial por
continxencias comúns do 100 por 100
durante un período de 12 meses.
2. Para poder acollerse a esta bonificación
será necesario que o traballador autónomo
non extinguise contratos de traballo, ben
por causas obxectivas ou por despedimentos
disciplinarios
que
sexan
declarados
xudicialmente improcedentes, ben por
despedimentos colectivos que sexan
declarados non axustados a Dereito, nos
doce meses anteriores á celebración do

contrato que dá dereito á bonificación
prevista.
3. O empleador deberá manter o nivel de
emprego no seis meses posteriores á
celebración dos contratos que dan dereito á
citada bonificación. A efectos de examinar o
nivel de emprego e o seu mantemento, non
se terán en conta as extincións de contratos
de traballo por causas obxectivas ou por
despedimentos disciplinarios que non sexan
declarados
improcedentes,
os
despedimentos colectivos que non sexan
declarados non axustados a Dereito, así
como as extincións causadas por dimisión,
morte ou incapacidade permanente total,
absoluta ou gran invalidez dos traballadores
ou pola expiración do tempo convido ou
realización da obra ou servizo obxecto do
contrato, ou por resolución durante o
período de proba.
4. A bonificación de cotas prevista nesta
disposición adicional financiarase con cargo
á correspondente partida orzamentaria do
Servizo Público de Emprego Estatal.
5. A Inspección de Traballo e Seguridade
Social, en exercicio das competencias que lle
atribúe a Lei 23/2015, de 21 de xullo,
Ordenadora do Sistema de Inspección de
Traballo e SeguridadSocial, procederá á
comprobación do cumprimento das
condicións que regulan as bonificacións a
que se refire a presente disposición
adicional.
6. No non previsto nesta disposición, será de
aplicación o disposto na sección I do capítulo
I da Lei 43/2006, de 29 de decembro, para a
mellora do crecemento e do emprego, salvo
o establecido nos seus artigos 2.7, 6.1.b) e
6.2.
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Disposición derogatoria única. Derrogación
normativa.
1. Quedan derrogadas cantas disposicións de
igual ou inferior rango opóñanse ao disposto
nesta Lei.
2. De forma expresa, e desde o día 1 de
xaneiro de 2018, quedan derrogados os
artigos 24, 25 e 26 da Orde de 24 de
setembro de 1970, pola que se ditan normas
para aplicación e desenvolvemento do
Réxime Especial da Seguridade Social dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos.
Disposición
final
primeira
(nova).
Modificación do Regulamento xeral sobre
inscrición de empresas e afiliación, altas,
baixas e variacións de datos de traballadores
na Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro.
O Regulamento xeral sobre inscrición de
empresas e afiliación, altas, baixas e
variacións de datos de traballadores na
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto 84/1996, de 26 de xaneiro, queda
modificado como segue:
Un. O apartado 3 do artigo 35 queda
redactado nos seguintes termos:
«3. Naqueles réximes da Seguridade Social
nos que a cotización debe efectuarse por
meses completos, os efectos das altas e do
baixas respecto da cotización, nos seus
diversos supostos, entenderanse referidos,
respectivamente, ao día primeiro do mes
natural en que concorran condiciónelas
determinantes da inclusión no réxime de
que se trate e ao vencimiento do último día
do mes natural en que tales condicións
deixen de concorrer no interesado, sen

prexuízo do especialmente previsto nos
apartados 2.a) e 4.a) do artigo 46 deste
regulamento.»
Dous. O artigo 46 queda redactado nos
seguintes termos:
«Artigo 46. No Réxime Especial dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos. Afiliación, altas e baixas.
1. A afiliación, altas, baixas e variacións de
datos dos traballadores comprendidos no
campo de aplicación do Réxime Especial dos
Traballadores por Conta Propia ou
Autónomos efectuaranse con arranxo ás
peculiaridades sinaladas nos apartados
seguintes, sen prexuízo das establecidas
especificamente no artigo 47 bis respecto
dos que estean incluídos no Sistema Especial
para Traballadores por Conta Propia
Agrarios.
2. As afiliacións e as altas, iniciais ou
sucesivas, serán obrigatorias e producirán os
seguintes efectos en orde á cotización e á
acción protectora:
a) A afiliación e até tres altas dentro de
cada ano natural terán efectos desde
o día en que concorran na persoa de
que se trate os requisitos e
condiciones determinantes da súa
inclusión no campo de aplicación
deste réxime especial, sempre que se
solicitaron nos termos establecidos,
respectivamente, polos artigos 27.2 e
32.3.1.º deste regulamento.
b) O resto das altas que, no seu caso,
prodúzanse dentro de cada ano
natural terán efectos desde o día
primeiro do mes natural en que se
reúnan os requisitos para a inclusión
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neste réxime especial, sempre que se
solicitaron nos termos establecidos
polo
artigo
32.3.1.º
deste
regulamento.
c) As altas solicitadas fóra do prazo
regulamentario terán, así mesmo,
efectos desde o día primeiro do mes
natural en que se reúnan os
requisitos para a inclusión neste
réxime especial.

actividades que dean lugar á inclusión neste
réxime especial, a súa alta nel será única,
debendo declarar todas as súas actividades
na solicitude de alta ou, de producirse a
pluriactividade despois dela, mediante a
correspondente variación de datos, nos
termos e cos efectos sinalados nos artigos
28 e 37 deste regulamento. Do mesmo xeito
procederase no caso de que varíe ou finalice
a súa situación de pluriactividade.

En tales supostos e sen prexuízo das
sancións administrativas que procedan polo
seu ingreso fóra de prazo, as cotizacións
correspondentes a períodos anteriores á
formalización do alta serán exixibles e
producirán efectos en orde ás prestacións
unha vez sexan ingresadas, coas recargas e
intereses que legalmente correspondan,
salvo que por aplicación da prescrición non
fosen exixibles ditas cotas nin por iso válidas
a efectos de prestacións.

En función de devanditas declaracións, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social dará
conta das actividades desempeñadas en
cada momento á mutua colaboradora coa
Seguridade Social coa que o traballador
formalice a cobertura da prestación
económica por incapacidade temporal e, no
seu caso, das continxencias de accidentes de
traballo e enfermidades profesionais.

A Tesouraría Xeral da Seguridade Social dará
conta das altas solicitadas fóra do prazo
regulamentario á Inspección de Traballo e
Seguridade Social.
d) Procederán a afiliación e o alta de
oficio neste réxime especial pola
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
nos supostos que resultan dos artigos
26 e 29.1.3.º deste regulamento,
fornecendo
igualmente
efectos
desde o día primeiro do mes natural
en que resulte acreditada a
concorrencia dos requisitos para a
inclusión neste réxime especial, nos
termos e co alcance previstos no
parágrafo c).
3. Cando os traballadores autónomos
realicen simultaneamente dous ou máis

4. As baixas dos traballadores neste réxime
especial producirán os seguintes efectos en
orde á cotización e á acción protectora:
a) Até tres baixas dentro de cada ano
natural terán efectos desde o día en
que o traballador autónomo houbese
cesado na actividade determinante
da súa inclusión no campo de
aplicación deste réxime especial,
sempre que se solicitaron nos termos
establecidos polo artigo 32 deste
regulamento.
b) O resto das baixas que, no seu caso,
prodúzanse dentro de cada ano
natural fornecerán efectos ao
vencimiento do último día do mes
natural en que o traballador
autónomo houbese cesado na
actividade determinante da súa
inclusión no campo de aplicación
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deste réxime especial, sempre que se
solicitaron nos termos establecidos
polo artigo 32 deste regulamento.
c) Cando, non obstante deixar de reunir
os
requisitos
e
condiciones
determinantes da inclusión neste
réxime especial, o traballador non
solicitase a baixa ou a solicitase en
forma e prazo distintos aos
establecidos ao efecto, ou ben a
baixa practicásese de oficio, o alta así
mantida fornecerá efectos en canto á
obrigación de cotizar nos termos que
se determinan no artigo 35.2 deste
regulamento e non será considerado
en situación de alta en canto ao
dereito ás prestacións.
A Tesouraría Xeral da Seguridade Social dará
conta das baixas solicitadas ou practicadas
fóra do prazo regulamentario á Inspección
de Traballo e Seguridade Social.
5. Ás solicitudes de alta e baixa de
traballadores neste réxime especial deberán
acompañarse os documentos e medios de
proba determinantes da procedencia dunha
ou outra. A tales efectos poderán
acompañarse algún ou algúns dos que a
continuación se especifican:
a) Documento que acredite que o
solicitante ostenta a titularidade de
calquera empresa individual ou
familiar ou dun establecemento
aberto ao público como propietario,
arrendatario, usufructuario e outro
concepto análogo ou documento
acreditativo do cesamento en
devandita titularidade.
b) Xustificante de abonar o Imposto
sobre Actividades Económicas ou

calquera outro imposto pola
actividade
desempeñada
ou
certificación
de
non
abonar
devandito imposto, un e outra
referidos, como máximo, ao últimos
catro anos.
c) Copia das licenzas, permisos ou
autorizacións administrativas, que
sexan necesarios para o exercicio da
actividade de que se trate e, na súa
falta, indicación do organismo ou
administración que as concedeu ou
copia da documentación acreditativa
da súa extinción ou cesamento.
d) Copia do contrato celebrado entre o
traballador
autónomo
economicamente dependente e o
seu cliente, unha vez rexistrado no
Servizo Público de Emprego Estatal e
copia da comunicación ao Servizo
Público de Emprego Estatal da
terminación do contrato rexistrado.
e) Declaración
responsable
do
interesado e calquera outros,
propostos ou non polo solicitante,
que lle sexan requiridos a estes
efectos pola Tesouraría Xeral da
Seguridade Social.»
Tres. O apartado 2 do artigo 48 queda
redactado nos seguintes termos:
«2. A afiliación e as altas, baixas e variacións
de datos de traballadores neste réxime
especial axustaranse ao establecido con
carácter xeral neste regulamento respecto
dos prazos e condicións para a súa
formalización.
Respecto dos traballadores por conta propia
incluídos neste réxime especial, os efectos
das altas e das baixas rexeranse polo
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disposto no artigo 46 deste regulamento
para o Réxime Especial dos Traballadores
por Conta Propia ou Autónomos, fóra do
previsto no segundo parágrafo do seu
apartado 2.c) respecto dos efectos das altas
fose de prazo en orde ás prestacións.»

2064/1995, de 22 de decembro, queda
modificado como segue:
Un. O apartado 2 do artigo 43 queda
redactado nos seguintes termos:

«Disposición transitoria segunda. Exclusións
temporais da afiliación e alta previas.

«2. As bases mínima e máxima de cotización
a este réxime especial, para todas as
continxencias e situacións protexidas polo
mesmo, serán as que se establezan en cada
exercicio económico pola Lei de Orzamentos
Xerais do Estado.

1. O disposto nos artigos 27.2 e 32.3.1.º
deste regulamento, respecto dos prazos
para solicitar a afiliación e as altas iniciais ou
sucesivas, non será aplicable aos
profesionais taurinos nin aos colectivos
incluídos nos Sistemas Especiais de Froitas e
Hortalizas, da Industria de Conservas
Vexetais e das Empresas de Exhibición
Cinematográfica, Salas de Baile, Discotecas e
Salas de Festa, todos eles do Réxime Xeral
da Seguridade Social, para os cales, ata que
as posibilidades de xestión permitan a
aplicación dos prazos establecidos neste
regulamento, seguirán aplicándose os prazos
establecidos nas súas normas específicas.

A inclusión neste réxime especial levará
implícita a obrigación de cotizar, polo
menos, sobre a contía da base mínima que
corresponda ao interesado, sen prexuízo do
dereito de leste a elixir outra base superior,
dentro dos límites comprendidos entre as
bases mínima e máxima establecidas
anualmente pola respectiva Lei de
Orzamentos Xerais do Estado, xa sexa con
carácter xeral ou con carácter particular para
determinados traballadores autónomos, por
razón da súa idade, condición, actividade,
situación ou número de traballadores que
contraten ao seu servizo no exercicio
anterior.

2. A concorrencia de tal posibilidade
determinarase pola Secretaría de Estado da
Seguridade Social, a proposta da Dirección
Xeral da Tesouraría Xeral da Seguridade
Social.»

A elección da base deberá realizarse de
forma simultánea á solicitude de alta neste
réxime especial, dentro do prazo establecido
para formular esta, e fornecerá efectos
desde o momento en que naza a obrigación
de cotizar, de conformidade co artigo 45.2.

Catro. A disposición transitoria segunda
queda redactada nos seguintes termos:

Disposición
final
segunda
(nova).
Modificación do Regulamento xeral sobre
cotización e liquidación doutros dereitos da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto 2064/1995, de 22 de decembro.
O Regulamento xeral sobre cotización e
liquidación doutros dereitos da Seguridade
Social, aprobado polo Real Decreto

O interesado poderá modificar a súa base
con posterioridade por elección doutra, nos
termos e condicións establecidos polo artigo
43 bis deste regulamento.»
Dous. Engádese un novo artigo, 43 bis, coa
seguinte redacción:
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«Artigo 43 bis. Cambios posteriores de base.
1. Os traballadores incluídos no campo de
aplicación deste réxime especial poderán
cambiar até catro veces ao ano a base pola
que viñesen obrigados a cotizar, elixindo
outra dentro dos límites mínimo e máximo
que lles resulten aplicables en cada
exercicio, sempre que así o soliciten á
Tesouraría Xeral da Seguridade Social, cos
seguintes efectos:
a) 1 de abril, si a solicitude formúlase
entre o 1 de xaneiro e o 31 de marzo.
b) 1 de xullo, si a solicitude formúlase
entre o 1 de abril e o 30 de xuño.
c) 1 de outubro, si a solicitude
formúlase entre o 1 de xullo e o 30
de setembro.
d) 1 de xaneiro do ano seguinte, si a
solicitude formúlase entre o 1 de
outubro e o 31 de decembro.
2. Os traballadores autónomos que, no
momento de fornecer efectos o cambio
voluntario de base de cotización, reúnan as
circunstancias
de
idade,
condición,
actividade, situación ou número de
traballadores ao seu servizo a que se refire o
artigo 43.2, só poderán elixir unha base que
estea comprendida entre os límites mínimo
e máximo establecidos especificamente para
eles en cada exercicio pola respectiva Lei de
Orzamentos Xerais do Estado.
3. Sen prexuízo do indicado nos apartados
anteriores, os traballadores autónomos que
estean a cotizar por calquera das bases
máximas deste réxime especial poderán
solicitar que, mentres manteñan a súa
situación de alta en devandito réxime, a súa
base
de
cotización
increméntese

automaticamente no mesmo porcentaxe en
que se aumenten esas bases máximas.
Así mesmo, os traballadores autónomos que
non estean a cotizar por calquera das bases
máximas poderán solicitar que, mentres
manteñan a súa situación de alta, a súa base
de
cotización
increméntese
automaticamente no mesmo porcentaxe en
que se aumenten as bases máximas de
cotización deste réxime especial. En ningún
caso a base de cotización elixida poderá ser
superior ao límite máximo que puidese
afectar o traballador.
Calquera das opcións anteriores que se
exerciten simultaneamente co alta neste
réxime especial ou, posteriormente ao alta,
durante todo o ano natural, terán efectos
desde o día 1 de xaneiro do ano seguinte á
data de presentación da solicitude. A
renuncia a estas opcións poderá realizarse,
así mesmo, durante todo o ano natural, con
efectos a partir do día 1 de xaneiro do ano
seguinte a aquel no que se presente a
solicitude.»
Tres. O artigo 45 queda redactado nos
seguintes termos:
«Artigo 45. Período de liquidación e contido
da obrigación de cotizar.
1. O período de liquidación da obrigación de
cotizar ao Réxime Especial dos Traballadores
por Conta Propia ou Autónomos estará
sempre referido a meses completos, aínda
que no caso das altas e das baixas a que se
refiren, respectivamente, os apartados 2.a) e
4.a) do artigo 46 do Regulamento xeral
sobre inscrición de empresas e afiliación,
altas, baixas e variacións de datos de
traballadores
na
Seguridade
Social,
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comprenderá os días de prestación efectiva
da actividade por conta propia no mes en
que aquelas se produciron, esixíndose a
fracción da cota mensual correspondente a
devanditos días; para ese efecto, a cota fixa
mensual dividirase por trinta en todo caso.
O cálculo das cotas neste réxime especial
efectuarase mediante o sistema de
liquidación simplificada, regulado nos artigos
15 e seguintes.
2. A obrigación de cotizar a este réxime
especial nacerá:
a) Desde o día en que concorran
condiciónelas determinantes para a
inclusión no seu campo de aplicación
do suxeito obrigado a cotizar, no
caso das altas a que se refire o artigo
46.2.a) do Regulamento xeral sobre
inscrición de empresas e afiliación,
altas, baixas e variacións de datos de
traballadores na Seguridade Social.
b) Desde o día primeiro do mes natural
en que concorran condiciónelas
determinantes para a inclusión no
seu campo de aplicación do suxeito
obrigado a cotizar, nos casos das
altas a que se refire o artigo 46.2,
parágrafos b) e c), do Regulamento
xeral sobre inscrición de empresas e
afiliación, altas, baixas e variacións
de datos de traballadores na
Seguridade Social.
c) Cando a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social practique o alta de
oficio neste réxime especial, a
obrigación de cotizar nacerá desde o
día primeiro do mes natural en que
resulte acreditada a concorrencia dos

requisitos para a inclusión no seu
campo de aplicación.
3. A obrigación de cotizar a este réxime
especial extinguirase:
a) Desde o día en que as condicións de
inclusión no seu campo de aplicación
deixen de concorrer no suxeito da
obrigación de cotizar, no caso das
baixas a que se refire o artigo 46.4.a)
do
Regulamento
xeral
sobre
inscrición de empresas e afiliación,
altas, baixas e variacións de datos de
traballadores na Seguridade Social,
sempre que a baixa comuníquese no
tempo e a forma establecidos.
Neste suposto, si a liquidación
realizouse e ingresado até o último
día do respectivo mes natural, a
Tesouraría Xeral da Seguridade Social
procederá a efectuar a devolución
que en cada caso corresponda, sen
aplicación de recarga ou interese
algún.
A
referida
devolución
efectuarase mediante transferencia
bancaria, no prazo dos dous meses
seguintes a aquel en que se efectuou
o ingreso, salvo naqueles casos en
que o traballador fose debedor da
Seguridade
Social
ou
tivese
concedido
un
adiamento
ou
moratoria, nese caso o importe a
reintegrar aplicarase á débeda
pendente de ingreso ou de
amortización, salvo para o caso de
débeda exixible garantida mediante
aval xenérico. b) Ao vencimiento do
último día do mes natural en que as
condicións de inclusión no seu campo
de aplicación deixen de concorrer no
suxeito da obrigación de cotizar, no
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caso das baixas a que se refire o
artigo 46.4.
b) do
Regulamento
xeral
sobre
inscrición de empresas e afiliación,
altas, baixas e variacións de datos de
traballadores na Seguridade Social,
sempre que a baixa comuníquese no
tempo e a forma establecidos.
c) Nos casos en que non se comunique
a baixa non se extinguirá a obrigación
de cotizar senón até o último día do
mes natural en que a Tesouraría
Xeral da Seguridade Social coñeza o
cesamento do traballador na súa
actividade por conta propia.
d) Cando a Tesouraría Xeral da
Seguridade Social practique a baixa
de oficio, por coñecer o cesamento
na actividade como consecuencia da
actuación da Inspección de Traballo e
Seguridade Social, polos datos
obrantes na mesma ou nunha
entidade xestora ou por calquera
outro procedemento, a obrigación de
cotizar extinguirase o último día do
mes natural en que se levou a cabo
dita actuación inspectora ou se
recibiron os datos ou documentos
que acrediten o cesamento na
actividade.
Non obstante o disposto no
parágrafo anterior, os interesados
poderán demostrar, por calquera
medio de proba admitido en dereito,
que o cesamento na actividade tivo
lugar noutra data a efectos da
extinción da obrigación de cotizar,
sen prexuízo, no seu caso, dos
efectos que deban producirse tanto
en orde á devolución das cotas que
resulten indebidamente ingresadas

como respecto do reintegro das
prestacións
que
resulten
indebidamente percibidas, salvo que
por aplicación das prescricións non
fosen exixibles a devolución nin o
reintegro.
4. A cotización pola prestación de
incapacidade
temporal
derivada
de
continxencias comúns neste réxime especial
rexerase polas seguintes normas:
1.ª Nos supostos de cobertura obrigatoria de
devandita prestación, a obrigación de cotizar
nacerá e extinguirase conforme ao indicado
nos apartados 2 e 3 deste artigo, salvo nas
situacións previstas nos artigos 47.3.4.ª e 47
bis.4.2.ª do Regulamento xeral sobre
inscrición de empresas e afiliación, altas,
baixas e variacións de datos de traballadores
na Seguridade Social, en que o seu
nacemento
coincidirá
cos
efectos
establecidos en devanditos preceptos para a
protección obrigatoria desa prestación.
2.ª Nos supostos de acollemento voluntario
a devandita prestación, nos termos previstos
nos artigos 47.3 e 47 bis.4 do Regulamento
xeral antes citado, o contido da obrigación
de cotizar será o seguinte:
a) Cando a solicitude de mellora
preséntese simultaneamente coa
petición de alta neste réxime
especial, a obrigación de cotizar
nacerá desde o mesmo día en que
forneza efectos dita alta. Cando os
traballadores que xa estivesen en
alta formulen a petición de
acollemento voluntario á prestación
de incapacidade temporal, a
obrigación de cotizar nacerá desde o
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día 1 de xaneiro do ano seguinte ao
da solicitude.
b) A obrigación de cotizar manterase
por un período mínimo dun ano
natural
e
prorrogarase
automaticamente por períodos de
igual duración.
c) A obrigación de cotizar por
incapacidade temporal extinguirase
por renuncia á súa cobertura, nos
supostos e cos efectos previstos nos
artigos indicados, ou pola baixa neste
réxime especial, cos efectos previstos
no apartado 3 deste artigo.
5. A cotización polas continxencias de
accidentes de traballo e enfermidades
profesionais
neste
réxime
especial
determinará,
para
os
traballadores
obrigados ou acollidos voluntariamente á
súa cobertura, o nacemento da obrigación
de cotizar pola mesma base pola que coticen
por continxencias comúns e conforme aos
tipos de cotización da tarifa de curmás
vixente.
No suposto de traballadores incluídos no
Sistema Especial para Traballadores por
Conta Propia Agrarios que non optasen por
protexer a totalidade das continxencias
profesionais, a cotización obrigatoria
respecto das de incapacidade permanente e
morte e supervivencia efectuarase aplicando
á base elixida o tipo de cotización fixado,
para cada exercicio económico, na Lei de
Orzamentos Xerais do Estado.
6. No caso de que os traballadores
autónomos, que estivesen obrigados ou
acollidos voluntariamente á protección por
incapacidade temporal e fronte ás
continxencias profesionais, queden exentos

de cotizar por ter cumpridos 65 ou máis
anos de idade e reunir os períodos de
cotización previstos no artigo 311 do texto
refundido da Lei Xeral da Seguridade Social,
a obrigación de cotizar por incapacidade
temporal e polas continxencias profesionais
manterase, segundo os casos, até a data de
efectos da renuncia a devandita cobertura
ou da baixa neste réxime especial.
7. No non previsto nos apartados
precedentes, o contido da obrigación de
cotizar a este réxime especial, así como o
seu obxecto, o período de liquidación e a
forma, lugar e prazo da liquidación de cotas
rexeranse polo disposto nos artigos 12 e
seguintes deste regulamento.»
Catro. Engádese un novo apartado 4 ao
artigo 52, coa seguinte redacción:
«4. O establecido no artigo 43.2 en materia
de bases de cotización e a posibilidade de
efectuar os cambios posteriores de base de
cotización a que se refire o artigo 43 bis
resultarán de aplicación aos traballadores
por conta propia incluídos no grupo primeiro
de cotización deste réxime especial.»
Cinco. O apartado 2 do artigo 55 queda
redactado nos seguintes termos:
«2. Respecto dos traballadores por conta
propia incluídos neste réxime especial, o
período, forma e prazo da liquidación das
cotas e o nacemento, duración e extinción
da obrigación de cotizar rexeranse polo
disposto nos apartados 1 a 3 do artigo 45.»
Disposición
final
terceira
(nova).
Modificación do Regulamento xeral de
recadación da Seguridade Social, aprobado
polo Real Decreto 1415/2004, de 11 de
xuño.
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O Regulamento xeral de recadación da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto 1415/2004, de 11 de xuño, queda
modificado como segue:
Un. Os apartados 1 e 2 do artigo 10 quedan
redactados nos seguintes termos:
«1. As débedas coa Seguridade Social cuxo
obxecto estea constituído por cotas, cando
non se abonen no prazo regulamentario de
ingreso, devengarán as seguintes recargas:
a) Cando os suxeitos responsables do
pago cumprisen dentro de prazo as
obrigacións en materia de liquidación
establecidas nos apartados 1 e 2 do
artigo 29 do texto refundido da Lei
Xeral da Seguridade Social:
1.º Recarga do 10 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas dentro do
primeiro mes natural seguinte ao do
vencimiento do prazo para o seu ingreso.
2.º Recarga do 20 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas a partir do
segundo mes natural seguinte ao do
vencimiento do prazo para o seu ingreso.
b) Cando os suxeitos responsables do
pago non cumprisen dentro de prazo
as obrigacións en materia de
liquidación
establecidas
nos
apartados 1 e 2 do citado artigo 29:
1.º Recarga do 20 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas antes da
terminación do prazo de ingreso establecido
na reclamación de débeda ou acta de
liquidación.

2.º Recarga do 35 por cento da débeda, si
abonásense as cotas debidas a partir da
terminación de devandito prazo de ingreso.
2. As débedas coa Seguridade Social que
teñan carácter de ingresos de dereito
público e cuxo obxecto estea constituído por
recursos distintos a cotas, cando non se
abonen dentro do prazo regulamentario que
teñan establecido, incrementaranse coa
recarga do 20 por cento.»
Dous. A disposición adicional oitava queda
redactada nos seguintes termos:
«Disposición adicional oitava. Supostos de
domiciliación obrigatoria do pago de cotas.
Os suxeitos responsables do cumprimento
da obrigación de cotizar incluídos nos
Réximes Especiais dos Traballadores por
Conta Propia ou Autónomos e dos
Traballadores do Mar, no caso de
traballadores por conta propia, así como no
Sistema Especial para Empregados de Fogar
establecido no Réxime Xeral da Seguridade
Social, deberán efectuar o pago das cotas
mediante o sistema de domiciliación en
conta, aberta nunha entidade financeira
autorizada para actuar como oficina
recadadora da Seguridade Social.
Nestes supostos, a modificación da conta en
que estea domiciliado o pago das cotas terá
efectos o mesmo mes en que se comunique,
de formularse a comunicación entre os días
1 e 10 de cada mes, e a partir do mes
seguinte a aquel en que se comunique, de
formularse a comunicación entre os días 11
e último de cada mes.»
Disposición final cuarta (nova). Base
reguladora das prestacións económicas por
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maternidade
e
paternidade
traballadores por conta propia.

dos

Un. Modifícase a letra a) do artigo 318 do
texto refundido da Lei Xeral da Seguridade
Social, aprobado polo Real Decreto
Lexislativo 8/2015, de 30 de outubro, que
queda redactada como segue:
«a) En materia de maternidade e
paternidade, o disposto nos capítulos VIN e
VII do título II, respectivamente, excepto os
artigos 179.1 e 185.
As prestacións económicas por maternidade
e por paternidade consistirán nun subsidio
equivalente ao 100 por cento dunha base
reguladora cuxa contía diaria será o
resultado de dividir a suma das bases de
cotización acreditadas a este réxime especial
durante o seis meses inmediatamente
anteriores ao do feito causante entre cento
oitenta.
De non permanecer en alta no réxime
especial durante a totalidade do referido
período de seis meses, a base reguladora
será o resultado de dividir as bases de
cotización ao réxime especial acreditadas no
seis meses inmediatamente anteriores ao do
feito causante entre os días en que o
traballador estea en alta en devandito
réxime dentro dese período.
Os períodos durante os que o traballador
por conta propia terá dereito a percibir os
subsidios por maternidade e paternidade
serán coincidentes, no relativo tanto á súa
duración como á súa distribución, cos
períodos de descanso laboral establecidos
para os traballadores por conta allea,
podendo dar comezo o abono do subsidio
por paternidade a partir do momento do

nacemento do fillo. Os traballadores deste
réxime especial poderán igualmente percibir
os subsidios por maternidade e paternidade
en réxime de xornada parcial, nos termos e
condicións
que
se
establezan
reglamentariamente.
A prestación por paternidade poderá ser
denegada, anulada ou suspendida polas
mesmas causas establecidas para a
prestación por maternidade. Será de
aplicación á prestación por paternidade o
previsto no artigo 179.2.»
Dous. Engádese un segundo parágrafo ao
apartado 1 do artigo 24 da Lei 47/2015, de
21 de outubro, reguladora da protección
social das persoas traballadoras do sector
marítimopesquero, coa seguinte redacción:
«No entanto, a fórmula de determinación da
base reguladora da prestación económica
por maternidade establecida na letra a) do
artigo 318 do texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, será exclusivamente de
aplicación ás persoas traballadoras por conta
propia do Réxime Especial da Seguridade
Social dos Traballadores do Mar que queden
incluídas no grupo primeiro de cotización, en
tanto que respecto das que queden incluídas
nos grupos segundo e terceiro a base
reguladora
de
devandita
prestación
económica continuará sendo equivalente á
que estea establecida para a prestación de
incapacidade
temporal
derivada
de
continxencias comúns.»
Tres. Engádese un segundo parágrafo ao
apartado 1 do artigo 25 da Lei 47/2015, de
21 de outubro, reguladora da protección
social das persoas traballadoras do sector
marítimopesquero, coa seguinte redacción:
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«No entanto, a fórmula de determinación da
base reguladora da prestación económica
por paternidade establecida na letra a) do
artigo 318 do texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, será exclusivamente de
aplicación ás persoas traballadoras por conta
propia do Réxime Especial da Seguridade
Social dos Traballadores do Mar que queden
incluídas no grupo primeiro de cotización, en
tanto que respecto das que queden incluídas
nos grupos segundo e terceiro a base
reguladora
de
devandita
prestación
económica continuará sendo equivalente á
que estea establecida para a prestación de
incapacidade
temporal
derivada
de
continxencias comúns.»
Disposición
final
quinta
(nova).
Compatibilidade da realización de traballos
por conta propia coa percepción dunha
pensión de xubilación contributiva.
Modifícase o texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, nos seguintes termos:
Un. Modifícanse os apartados 2 e 5 do artigo
214 do texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, que quedan redactados nos
seguintes termos:
«2. A contía da pensión de xubilación
compatible co traballo será equivalente ao
50 por cento do importe resultante no
recoñecemento inicial, unha vez aplicado, se
procede, o límite máximo de pensión
pública, ou do que se estea percibindo, no
momento de inicio da compatibilidade co
traballo, excluído, en todo caso, o
complemento por mínimos, calquera que

sexa a xornada laboral ou a actividade que
realice o pensionista.
No entanto, si a actividade realízase por
conta propia e acredítase ter contratado,
polo menos, a un traballador por conta allea,
a contía da pensión compatible co traballo
alcanzará ao 100 por cento.
A pensión revalorizarase na súa integridade
nos termos establecidos para as pensións do
sistema da Seguridade Social. No entanto,
en tanto se manteña o traballo compatible,
o importe da pensión máis as revalorizacións
acumuladas reducirase nun 50 por cento,
excepto no suposto de realización de
traballos por conta propia nos termos
sinalados no parágrafo anterior.»
«5. Finalizada a relación laboral por conta
allea, restablecerase o percibo íntegro da
pensión
de
xubilación.
Igual
restablecemento producirase no caso de
cesamento na actividade por conta propia
cando non se desen as circunstancias
sinaladas no parágrafo segundo do apartado
2.»
Dous. Engádese unha disposición final sexta
bis ao texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, que queda redactada nos seguintes
termos:
«Disposición final sexta bis (nova).
Ampliación do réxime de compatibilidade
entre a pensión de xubilación e o traballo
por conta allea.
Con posterioridade, e dentro do ámbito do
diálogo social, e dos acordos no seo do Pacto
de Toledo, procederase a aplicar ao resto da
actividade por conta propia e ao traballo por
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conta allea o mesmo réxime de
compatibilidade establecido entre a pensión
de xubilación contributiva e a realización de
traballos regulado no parágrafo segundo do
apartado 2 do artigo 214 da presente Lei.»
Disposición
final
sexta
(nova).
Encuadramiento de fillos con discapacidade
do traballador autónomo.
Un. Modifícase a disposición adicional
décima da Lei 20/2007, de 11 de xullo, do
Estatuto do traballo autónomo, que queda
redactada como segue:
«Disposición
adicional
décima.
Encuadramiento na Seguridade Social dos
fillos do traballador autónomo.
Os traballadores autónomos poderán
contratar, como traballadores por conta
allea, aos fillos menores de 30 anos, aínda
que convivan con eles. Neste caso, do
ámbito da acción protectora dispensada aos
familiares contratados quedará excluída a
cobertura por desemprego.
Outorgarase o mesmo tratamento aos fillos
que, aínda sendo maiores de 30 anos, teñan
especiais dificultades para a súa inserción
laboral. A estes efectos, considerarase que
existen ditas especiais dificultades cando o
traballador estea incluído nalgún dos grupos
seguintes:
a) Persoas con parálise cerebral,
persoas con enfermidade mental ou
persoas
con
discapacidade
intelectual,
cun
grao
de
discapacidade recoñecido igual ou
superior ao 33 por cento.
b) Persoas con discapacidade física ou
sensorial, cun grao de discapacidade
recoñecido igual ou superior ao 33

por cento e inferior ao 65 por cento,
sempre que causen alta por primeira
vez no sistema da Seguridade Social.
c) Persoas con discapacidade física ou
sensorial, cun grao de discapacidade
recoñecido igual ou superior ao 65
por cento.»
Dous. Modifícase o apartado 2 do artigo 12
do texto refundido da Lei Xeral da
Seguridade Social, aprobado polo Real
Decreto Lexislativo 8/2015, de 30 de
outubro, que queda redactado como segue:
«2. Sen prexuízo do previsto no apartado
anterior, e de conformidade co establecido
na disposición adicional décima da Lei
20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do
traballo autónomo, os traballadores
autónomos poderán contratar, como
traballadores por conta allea, aos fillos
menores de 30 anos, aínda que convivan con
eles. Neste caso, do ámbito da acción
protectora dispensada aos familiares
contratados quedará excluída a cobertura
por desemprego.
Outorgarase o mesmo tratamento aos fillos
que, aínda sendo maiores de 30 anos, teñan
especiais dificultades para a súa inserción
laboral. A estes efectos, considerarase que
existen ditas especiais dificultades cando o
traballador estea incluído nalgún dos grupos
seguintes:
a) Persoas con parálise cerebral,
persoas con enfermidade mental ou
persoas
con
discapacidade
intelectual,
cun
grao
de
discapacidade recoñecido igual ou
superior ao 33 por cento.
b) Persoas con discapacidade física ou
sensorial, cun grao de discapacidade
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recoñecido igual ou superior ao 33
por cento e inferior ao 65 por cento,
sempre que causen alta por primeira
vez no sistema da Seguridade Social.
c) Persoas con discapacidade física ou
sensorial, cun grao de discapacidade
recoñecido igual ou superior ao 65
por cento.»
Disposición final sétima (nova). Modificación
do Real Decreto 416/2015, de 29 de maio,
sobre
depósito
de
estatutos
das
organizacións sindicais e empresariais.
1. Dáse nova redacción ao parágrafo
primeiro do artigo 1 do Real Decreto
416/2015, de 29 de maio, sobre depósito de
estatutos das organizacións sindicais e
empresariais, que queda redactado como
segue:
«De conformidade coa Lei Orgánica
11/1985, de 2 de agosto, de Liberdade
Sindical, e a Lei 19/1977, de 1 de abril, sobre
regulación do dereito de asociación sindical,
este real decreto ten por obxecto regular o
depósito dos estatutos das organizacións
sindicais e empresariais, entre cuxos fins
estean incluídos os propiamente laborais
que as identifican, así como dos demais
actos incluídos no seu ámbito de aplicación,
xestionado por medios electrónicos.»
2. O Goberno poderá modificar mediante
real decreto o disposto no apartado
anterior.
Disposición final oitava (nova). Modificación
da disposición adicional duodécima da Lei
20/2007, de 11 de xullo, do Estatuto do
Traballo Autónomo.

do Estatuto do Traballo Autónomo, que pasa
a ter a seguinte redacción:
«Disposición
adicional
duodécima.
Participación de traballadores autónomos en
programas de formación e información de
prevención de riscos laborais.
Coa finalidade de reducir a sinistralidade e
evitar a aparición de enfermidades
profesionais nos respectivos sectores, as
asociacións
representativas
dos
traballadores autónomos intersectoriales e
as organizacións sindicais e empresariais
máis representativas poderán realizar
programas permanentes de información e
formación correspondentes a devandito
colectivo, promovidos polas Administracións
Públicas competentes en materia de
prevención de riscos laborais e de
reparación
das
consecuencias
dos
accidentes de traballo e as enfermidades
profesionais.
Respectando
os
criterios
de
proporcionalidade e asegurando a presenza
dos distintos grupos de representación da
Comisión Nacional de Seguridade e Saúde no
Traballo, as asociacións intersectoriales de
traballadores autónomos, tanto de nivel
estatal
como
autonómico,
poderán
participar, con voz e sen voto, nos grupos
correspondentes creados no seo de
devandita Comisión cando se aborden as
condicións de traballo dos traballadores
autónomos, nos supostos de planificación,
programación, organización e control da
xestión relacionada coa mellora das
condicións de traballo e a protección da
seguridade e saúde dos traballadores
autónomos.»

Modifícase
a
disposición
adicional
duodécima da Lei 20/2007, de 11 de xullo,
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Disposición
final
novena
(nova).
Modificación do texto refundido da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Modifícase o texto refundido da Lei sobre
infraccións e sancións na orde social,
aprobado polo Real Decreto Lexislativo
5/2000, de 4 de agosto, nos seguintes
termos:
Un. Dáse nova redacción ao apartado 7 do
artigo 22, que queda redactado como segue:
«7. Non solicitar os traballadores por conta
propia:
a) A súa afiliación e até tres altas dentro
de
cada
ano
natural,
no
correspondente réxime especial da
Seguridade Social, ou solicitar as
mesmas fose do prazo establecido,
como consecuencia de actuación
inspectora.
b) A súa afiliación e até tres altas dentro
de
cada
ano
natural,
no
correspondente réxime especial da
Seguridade Social, ou solicitar as
mesmas fose do prazo establecido,
sen que medie actuación inspectora.
c) O resto das altas que, no seu caso,
prodúzanse dentro de cada ano
natural ou solicitalo fóra de prazo,
cando a omisión xere falta de
pagamento da cotización que
corresponda.»
Dous. Dáse nova redacción ao primeiro
parágrafo e ao momento 1 da letra e) do
apartado 1 do artigo 40, que quedan
redactados como segue:

«e) As infraccións sinaladas nos artigos 22.2,
22.7 a) e 23.1.a) sancionaranse:
1. A infracción grave dos artigos 22.2 e 22.7
a) sancionarase coa multa seguinte: no seu
grao mínimo, de 3.126 a 6.250 euros; no seu
grao medio, de 6.251 a 8.000 euros e, no seu
grao máximo, de 8.001 a 10.000 euros.»
Disposición final décima (nova). Rango
regulamentario.
O establecido nas disposicións finais
primeira, segunda e terceira terá rango de
real decreto e poderá ser modificado
mediante norma de igual rango.
Disposición final undécima (antes primeira).
Habilitación normativa.
1. Habilítase ao Goberno para ditar cantas
disposicións regulamentarias sexan precisas
para o desenvolvemento e execución do
disposto na presente lei.
2. A Ministra de Emprego e Seguridade
Social procederá a ampliar o ámbito de
aplicación do Sistema de remisión
electrónica de datos da Seguridade Social a
fin de estendelo con carácter xeral aos
traballadores por conta propia ou
autónomos, así como a efectuar outras
actualizacións na regulación de devandito
Sistema, mediante a reforma da Orde
ESS/484/2013, de 26 de marzo, pola que se
regula o mesmo.
Disposición
final
duodécima
segunda). Entrada en vigor.

(antes

A presente Lei entrará en vigor o día
seguinte ao da súa publicación no «Boletín
Oficial do Estado», fóra de:
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a) Os artigos 1, 3 e 4 e as disposicións
finais primeira, segunda, terceira e
novena, que entrarán en vigor o día 1
de xaneiro de 2018.
b) A disposición final cuarta, que
entrará en vigor o día primeiro do
segundo mes natural seguinte á
entrada en vigor da disposición final
segunda.
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