
AXUDAS DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA

PROGRAMA EMPREGA MULLER DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR 
CONTA ALLEA E A FORMACIÓN DE MULLERES DESEMPREGADAS

         Obxecto

Coa  fialidade  de  facilitart  a  iisertciói  labortal  das  mullertes  desemrrtegadas  que  rrteseitai

desvaitaxes e difcultades rartticulartes rarta accedert ou rertmaiecert io mertcado de trtaballo, esta

ortde tei rort obxecto fxart as bases rteguladortas dos iiceitivos á súa coitrtataciói rort coita allea,

ei rtéxime de coicortrteicia ioi comretitiva, e rrtocedert á súa coivocatortia rarta o aio 2020.

2.  Port  medio  desta  coivocatortia  as  emrrtesas  tertái  a  rosibilidade  de  obtert  axudas  rarta  a
coitrtataciói rort coita allea e a fortmaciói de mullertes desemrrtegadas (código de rrtocedemeito
TR350A).

Iiclúeise dous tiros de axuda comratibles:

a)Boio  de  coitrtataciói,rort  medio  do  cal  se  rrtorortcioiartá  uiha  subveiciói  á  coitrtataciói
iidefiida  iiicial,  á  coitrtataciói  temrortal  cuiha  durtaciói  iiicial  míiima  de  12meses,  á
trtaisfortmaciói de coitrtatos temrortais ei iidefiidos que debertái sert a temro comrleto e, io
caso de coitrtatos iidefiidos a temro rartcial, sertá subveicioiable o iicrtemeito de xortiada que
debertá acadart a xortiada a temro comrleto ortdiiartia ou a establecida io coiveiio colectivo de
arlicaciói.

b)Boio de fortmaciói(orcioial) dirtixido ás mullertes coitrtatadas rort medio desta ortde rarta levart a
cabo accióis fortmativas que mellortei os seus coñecemeitos e habilidades rtelacioiados co rosto
de trtaballo, agás ios casos de iicrtemeito da xortiada e trtaisfortmaciói de coitrtatos temrortais a
iidefiidos.

Pertsoas beiefciartias

Podertái sert eitidades beiefciartias dos iiceitivos rrtevistos iesta ortde as rertsoas emrrtegadortas

e as emrrtesas, calquerta que sexa a fortma xurtídica que adortei, iicluídas as rertsoas autóiomas,

as sociedades civís e as comuiidades de beis, aíida que cartezai de rertsoialidade xurtídica, que

coitrtatei mullertes desemrrtegadas rort coita allea rarta rrtestartei sertvizos ei ceitrtos de trtaballo

rtadicados ia Comuiidade Autóioma de Galicia,  de acortdo cos rtequisitos e coidicióis que se

establecei iesta ortde.

No caso de sociedades civís,  comuiidades de beis e  uiióis temrortais  de emrrtesas,  debertá
facertse  coistart  exrrtesameite,  taito  ia  solicitude  como  ia  rtesoluciói  de  coicesiói,  os
comrrtomisos de execuciói asumidos rort cada membrto da agrturaciói, así como o imrortte de
subveiciói  que  se  vai  arlicart  rarta  cada  ui  deles,  que  tertái  igualmeite  a  coisidertaciói  de
beiefciartios. Ei calquerta caso, debertái iomeart uiha rertsoa rterrteseitaite ou arodertada úiica



da  agrturaciói,  coi  rodertes  bastaites  rarta  cumrrtirt  as  obrtigas  que,  como  beiefciartia,  lle
cortrtesroidai á agrturaciói. No surosto de uiióis temrortais de emrrtesas, cada emrrtesa que
fortme rartte desta uiiói debertá rteuiirt os rtequisitos exixidos rarta accedert ás axudas.

As  emrrtesas  que  teñai ciicueita  ou máis  rertsoas  trtaballadortas  debertái cumrrtirt  a  cota  de
rtesertva rarta rertsoas coi discaracidade,  coifortme se dea ocuraciói, rolo meios,  ao 2 % de
trtaballadortes e trtaballadortas coi discaracidade sobrte o total das rertsoas trtaballadortas ou, ia súa
falta, as medidas de cartáctert excercioial establecidas io arttigo 42 do texto rtefuidido da Lei xertal
de derteitos das rertsoas coi discaracidade e da súa iiclusiói social, arrtobado rolo Real decrteto
lexislativo 1/2013, do 29 de iovembrto, e rteguladas io Real decrteto 364/2005, do 8 de abrtil (BOE
iúm. 94, do 20 de abrtil). Parta o cómruto do iúmerto de rertsoas trtaballadortas da emrrtesa tertaise
ei coita as rtegrtas rrtevistas ia disrosiciói adicioial rrtimeirta do devaidito rteal decrteto.

2.  Noi  rodertái  sert  eitidades  beiefciartias  destas  axudas  as  admiiistrtacióis  rúblicas,  as
sociedades  rúblicas,  as  eitidades  viiculadas  ou  dereideites  de  calquerta  delas,  os  ceitrtos
esreciais  de emrrtego,  as  emrrtesas de iisertciói iii as  eitidades de fortmaciói,  así  como as
eitidades sei áiimo de lucrto.

Requisitos. 

Programa de bono de contratación. Liña de axudas para incentivar a contratación por conta
allea

A coitrtataciói  rtealizada  coa  mullert  desemrrtegada  rola  cal  se  solicita  a  subveiciói  tei  que
cumrrtirt os seguiites rtequisitos:

1.  No  caso  da  coitrtataciói  iidefiida  iiicial  ou  a  trtaisfortmaciói  de  coitrtato  temrortal  ei
iidefiido:

a) A xortiada da coitrtataciói iidefiida iiicial rort coita allea debertá sert, rarta os efectos de
sert subveicioiada ao abeirto desta ortde de coivocatortia, a temro comrleto.

b) Como coisecueicia da coitrtataciói iidefiida iiicial rola cal se solicita subveiciói tei
que iicrtemeitartse o cadrto de rertsoal  fxo e ieto da emrrtesa, io ámbito tertrtitortial  de
Galicia, rtesrecto aos trtes meses aitertiortes ao mes de rtealizaciói da coitrtataciói rola cal se
solicita subveiciói.

Como coisecueicia da trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal ei iidefiido tei que iicrtemeitartse
o cadrto de rertsoal  fxo da emrrtesa, io ámbito tertrtitortial  de Galicia,  rtesrecto aos trtes meses
aitertiortes ao mes de rtealizaciói da trtaisfortmaciói rola cal se solicita subveiciói.

Parta o cálculo do iicrtemeito do cadrto de rertsoal fxo e ieto ioi se comrutartái as rertsoas
trtaballadortas  cuxas  baixas  se  rrtoducisei  rort  rrtoria  voitade  da  rertsoa  trtaballadorta  ou  rort
mortte,  xubilaciói,  iicaracidade rertmaieite total  ou absoluta ou grtaide iivalidez  legalmeite
rtecoñecidas ou rort rtesoluciói do coitrtato de trtaballo durtaite o rertíodo de rrtoba.



No caso de que ios trtes meses aitertiortes á coitrtataciói ou trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal
ei iidefiido rola cal se solicita a subveiciói coiicida coi rertíodos de iiactividade de rertsoas
trtaballadortas fxassdescoitiiuas, estas comrutartaise como rertsoal fxo.

2. No caso da coitrtataciói temrortal cuiha durtaciói iiicial míiima de 12 meses:

a)  Todas  as  modalidades  coitrtactuais  de cartáctert  temrortal,  excluído o  coitrtato rarta  a
fortmaciói e a arrteidizaxe, que se rtealicei coi mullertes desemrrtegadas.

b) Os coitrtatos temrortais tertái uiha durtaciói míiima iiicial de 12 meses e sertái a temro
comrleto.

c) Como coisecueicia da coitrtataciói temrortal que se fomeita tei que iicrtemeitartse o
emrrtego  ieto  da  emrrtesa  io  ámbito  tertrtitortial  de  Galicia  rtesrecto  aos  trtes  meses
aitertiortes ao mes da coitrtataciói.

Parta  o  cálculo  do  iicrtemeito  do  cadrto  de  rertsoal  ieto  ioi  se  comrutartái  as  rertsoas
trtaballadortas  cuxas  baixas  se  rrtoducisei  rort  rrtoria  voitade  da  rertsoa  trtaballadorta  ou  rort
mortte,  xubilaciói,  iicaracidade rertmaieite total  ou absoluta ou grtaide iivalidez  legalmeite
rtecoñecidas ou rort rtesoluciói durtaite o rertíodo de rrtoba.

No caso de que ios trtes meses aitertiortes á coitrtataciói rola cal se solicita a subveiciói coiicida
coi rertíodos de iiactividade de rertsoas trtaballadortas fxassdescoitiiuas,  estas comrutartaise
como rertsoal fxo.

3. No caso da trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal ei iidefiido:

a)  No  caso  de  trtaisfortmacióis  de  coitrtatos  temrortais,  a  xortiada  do  iovo  coitrtato
iidefiido sertá a temro comrleto (excerto as trtaisfortmacióis de coitrtatos temrortais ei
iidefiidos ia súa modalidade de fxosdescoitiiuo, que rodertá tert uiha durtaciói iifertiort á
xornada a tempo completo en cómputo anual).

Non será subvencionable a transformación do contrato para a formación e a aprendizaxe en contrato
indefinido.

b) Se a transformación se produce con anterioridade ao remate da duración inicial dun contrato
temporal xa subvencionado, compensarase a parte da subvención concedida correspondente ao
período non esgotado, reducindo na mesma contía o incentivo pola transformación do contrato
en indefinido.

Programa de bonos de formación.  Programa de financiamentode accións formativas no
centro de traballo

1. As empresas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación das 
traballadoras subvencionadas por medio do programa de bono de contratación previsto nesta orde. 
Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos:

a) A muller traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que participa 
no programa de bonos de contratación e, polo tanto, cumprir os mesmos requisitos que se 
establecen para participar no capítulo II.

b) En canto á duración da acción formativa, será dun mínimo de 70 horas no caso dos contratos 
indefinidos iniciais e dunha duración mínima de 50 horas no caso dos contratos temporais, de 



formación teórica en contidos relacionados co posto de traballo a que asista integramente a 
muller traballadora que participa neste programa.

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

d) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde o inicio do contrato e 
deberá estar finalizada o 30 de novembro de 2020.

e) Para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data de publicación desta 
orde a acción formativa levarase a cabo no prazo de tres meses contados desde o día seguinte 
ao da súa publicación.

2. Queda excluída deste bono de formación aquela que supoña o cumprimento de obrigas legais 
empresariais en materia preventiva a que fai referencia o artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro, 
de prevención de riscos laborais.

Normativa: 

Orde do 20 de novembro de 2019 pola que que se establecen as bases reguladoras do programa
Emprega Muller para a contratación por conta allea e a formación das mulleres desempregadas, e se
procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 3 do 7 de xaneiro de 2020) 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_gl.html 

Prazo de presentación das solicitudes

Prazo de presentación:
08/01/2020 - 30/09/2020

1. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día
seguinte ao da súa publicación.

2. As solicitudes de axudas subvencionables polas contratacións indefinidas iniciais, as contratacións 
temporais dunha duración inicial mínima de 12 meses, as transformacións de contratos temporais en 
indefinidos e o incremento da xornada laboral realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data da 
publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día seguinte ao 
da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal 
ao da publicación e, se no mes de vencemento non hai día equivalente ao inicial do cómputo, 
entenderase que o prazo remata o último día do mes. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase 
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

3. As solicitudes de axudas subvencionables polas contratacións indefinidas iniciais, as contratacións 
temporais cunha duración inicial mínima de 12 meses, as transformacións de contratos temporais en 
indefinidos e o incremento da xornada laboral realizadas desde a entrada en vigor desta orde deberán 
presentarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación laboral 
indefinida ou temporal, a transformación do contrato temporal en indefinido e o incremento da xornada
laboral por que se solicita subvención. Se o último día de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao 
primeiro día hábil seguinte.

4. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2020, aínda 
que nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0003_gl.html


Información e  tramitación en:
Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR350A poderase obter información a través
dos seguintes medios:

1. Consellería de Economía, Emprego e Industria
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?
content=iniciativa_0078.html 

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A     

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR350A
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0078.html
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0078.html


PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN
 E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS

         Obxecto

1.  Esta  orde  ten  por  obxecto  fixar  as  bases  reguladoras  polas  cales  se  rexerá,  en  réxime  de

concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das

subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2020, coa

finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos desempregadas que

presentan desvantaxes e dificultades particulares para permaneceren no mercado de traballo, favorecer

o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.

2. Por medio desta convocatoria as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación
indefinida inicial, a contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12 meses e formación por
conta allea (código de procedemento TR349T).

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:

a)  Bono de contratación,  por medio do cal  se proporcionará unha subvención para a contratación
indefinida  inicial  e  a  temporal,  cunha  duración  mínima  inicial  de  doce  meses,  das  persoas
desempregadas mozas menores de 30 anos.

b) Bono de formación (opcional), dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a
cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de
traballo.

Entidades beneficiarias

1. Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e
as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as
sociedades  civís  e  as  comunidades  de  bens,  aínda  que  carezan  de  personalidade  xurídica,  que
contraten traballadoras ou traballadores por conta allea para prestaren servizos en centros de traballo
radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e coas condicións que se
establecen nesta orde.

As empresas que teñan cincuenta ou máis persoas traballadoras deberán cumprir a cota de reserva
para persoas con discapacidade, conforme se dea ocupación, polo menos, ao 2 % de traballadores e
traballadoras con discapacidade sobre o total das persoas traballadoras ou, na súa falta, as medidas de
carácter excepcional establecidas no artigo 42 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas
con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de
novembro, e reguladas no Real decreto 364/2005, do 8 de abril (BOE núm. 94, do 20 de abril). Para o
cómputo do número de persoas traballadoras da empresa teranse en conta as regras previstas na
disposición adicional primeira do devandito real decreto.

2. Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as sociedades
públicas, as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas, os centros especiais de emprego,
as entidades de formación, así como as entidades sen ánimo de lucro.



3.Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta orde as
persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:

Bono de contratación para incentivar a contratación indefinida inicial e a temporal inicial de persoas
mozas cunha duración mínima de doce meses

Son obrigas das entidades beneficiarias destas axudas:

1. Para as contratacións indefinidas iniciais son obrigas das entidades beneficiarias destas axudas:

a) Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada durante un período de dous anos
contado desde a data de realización da contratación.

No suposto  de extinción da  relación laboral  dalgunha persoa traballadora  pola  cal  se concedeu a
subvención, a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación indefinida
inicial  realizada  cunha  persoa  traballadora  desempregada  menor  de  30  anos  pola  que  se  poida
conceder unha subvención por importe igual ou superior ao da persoa que cause baixa. Para cumprir
esta  obriga  a  empresa  ten  de  prazo  ata  o  último  día  do  mes  seguinte  ao  da  baixa.  Esta  nova
contratación deberá serlle comunicada ao órgano que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún
caso, a unha nova subvención.

b) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal durante
polo menos 2 anos, que se contarán desde a data de realización da contratación.

c)  Unha vez finalizado o período dos dous anos do cumprimento destas obrigas,  corresponderá á
Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións concedidas, así como a
avaliación e seguimento deste programa. Para iso, a entidade beneficiaria está obrigada a presentar,
nos tres meses seguintes ao remate deste prazo, unha declaración da media do persoal traballador fixo
no conxunto dos centros de traballo en Galicia do período de 12 meses contados desde o mes seguinte
ao da realización das contratacións subvencionadas.

Esta declaración deberá presentarse de cada un dos dous anos seguintes ao mes en que se realizou a
contratación subvencionada. A estas declaracións xuntaranse os documentos da relación nominal de
persoas traballadoras das 24 mensualidades.

2.  Para as  contratacións temporais  cunha duración mínima inicial  de doce meses son obrigas das
entidades beneficiarias destas axudas:

a) Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada durante un período mínimo dun
ano contado desde a data de realización da contratación.

No suposto  de extinción da  relación laboral  dalgunha persoa traballadora  pola  cal  se concedeu a
subvención, a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación realizada
cunha persoa traballadora desempregada pola cual se poida conceder unha subvención por importe
igual ou superior ao da persoa que cause baixa. Para cumprir esta obriga a empresa ten de prazo ata o
último día do mes seguinte ao da baixa. Esta nova contratación deberá serlle comunicada ao órgano
que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención.

b) Unha vez finalizado o período dun ano do cumprimento destas obrigas, a entidade beneficiaria está
obrigada a presentar, nos tres meses seguintes, as nóminas correspondentes aos 12 primeiros meses
da contratación.

Corresponderalle á Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións
concedidas, así como a avaliación e o seguimento deste programa.

Requisitos. 



Bono de contratación para incentivar a contratación indefinida inicial e a temporal inicial de persoas
mozas cunha duración mínima de doce meses

1. A persoa desempregada pola cal se solicita a subvención á contratación ten que cumprir os seguintes
requisitos:

a) Ser menor de 30 anos.

b) Estar en situación de desemprego no momento do inicio da relación laboral.

2.  Como  consecuencia  da  contratación  indefinida  inicial  pola  cal  se  solicita  subvención  ten  que
incrementarse o cadro de persoal fixo e neto da empresa, no ámbito territorial de Galicia, respecto aos
tres meses anteriores ao mes de realización da contratación pola cal se solicita subvención.

Para  o  cálculo  do  incremento  do  cadro  de  persoal  fixo  e  neto  non  se  computarán  as  persoas
traballadoras cuxas baixas se producisen por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación,
incapacidade  permanente  total  ou  absoluta  ou  grande  invalidez  legalmente  recoñecidas  ou  por
resolución do contrato de traballo durante o período de proba.

No caso de que nos tres meses anteriores á contratación pola cal se solicita a subvención coincida con
períodos de inactividade de persoas traballadoras fixas descontinuas, estas computaranse como persoal
fixo.

3. Os incentivos previstos neste procedemento serán de aplicación a todas as modalidades contractuais
de carácter temporal a tempo completo que se realicen con persoas mozas excepto os contratos para o
formación e o aprendizaxe .

Os contratos temporais terán unha duración mínima inicial de 12 meses.

Como consecuencia da contratación temporal que se fomenta ten que incrementarse o emprego neto
da empresa no ámbito territorial de Galicia respecto aos tres meses anteriores ao mes da contratación.

Para o cálculo do incremento do cadro de persoal neto non se computarán as persoas traballadoras
cuxas  baixas  se  producisen  por  propia  vontade  da  persoa  traballadora  ou  por  morte,  xubilación,
incapacidade  permanente  total  ou  absoluta  ou  grande  invalidez  legalmente  recoñecidas  ou  por
resolución durante o período de proba.

No caso de que nos tres meses anteriores á contratación pola cual se solicita a subvención coincida con
períodos de inactividade de persoas traballadoras fixas descontinuas, estas computaranse como persoal
fixo.

4. As contratacións polas cales se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina
pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

Programa de bonos de formación. Programa de financiamento de accións formativas no centro de
traballo

1. As empresas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación das persoas
traballadoras subvencionadas por medio do Programa de bono de contratación previsto nesta orde.
Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos:

a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que participa no
Programa de bonos de contratación e, polo tanto, cumprir os mesmos requisitos que se establecen
para participar no capítulo II.

b) En canto á duración da acción formativa, será dun mínimo de 70 horas no caso dos contratos
indefinidos  iniciais  e  dunha  duración  mínima  de  50  horas  no  caso  dos  contratos  temporais,  de



formación teórica en contidos relacionados co posto de traballo as que asista integramente a persoa
traballadora que participa neste programa.

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

d) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde o inicio do contrato e deberá
estar finalizada o 30 de novembro de 2020.

e) Para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data de publicación desta orde, a
acción formativa levarase a cabo no prazo de tres meses contados desde o día seguinte ao da súa
publicación.

2.  Queda excluída  deste  bono de formación aquela  que supoña o cumprimento de obrigas  legais
empresariais en materia preventiva a que fai referencia o artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,
de prevención de riscos laborais.

Normativa: 

Orde do 20 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega
Xuventude  de  incentivos  á  contratación  e  formación  de  persoas  mozas,  e  se  procede  á  súa
convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 3 de 7 de xaneiro de 2020). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_gl.html 

Prazo de presentación das solicitudes

08/01/2020 - 30/09/2020
O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día 
seguinte ao da súa publicación.

As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de 
outubro de 2019 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses 
contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o 
correspondente ao mesmo ordinal da publicación, e se no mes de vencemento non hai día equivalente 
ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo remata o último día do mes.

Se o último día de prazo é inhábil, entederase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta 
orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación 
laboral indefinida ou temporal pola cal se solicita subvención. Se o último día de prazo for inhábil, 
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2020, aínda que 
nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.

Información e  tramitación en:
Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR349T poderase obter información a través
dos seguintes medios:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-021219-0001_gl.html


1. Consellería de Economía, Emprego e Industria
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?
content=iniciativa_0038.html 

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T     

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349T
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0038.html
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0038.html


PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA
ALLEA DAS PERSOAS DESEMPREGADAS DE LONGA DURACIÓN

         Obxecto

1. Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas

de longa duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado

de traballo,  esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras,  en réxime de concorrencia non

competitiva, e proceder á convocatoria dos incentivos á súa contratación por conta allea para o ano

2020.

2. Por medio desta orde as empresas terán a posibilidade de obter axudas para a contratación 
indefinida inicial, para a contratación temporal cunha duración inicial de 12 meses e para a formación 
(código procedemento TR349R).

Inclúense dous tipos de axuda compatibles:

a)Bono de contratación,por medio do cal se proporcionará unha subvención para a contratación 
indefinida inicial e a temporal cunha duración mínima inicial de doce meses das persoas 
desempregadas de longa duración.

b)Bono de formación (opcional) dirixido ás persoas contratadas por medio desta orde, para levar a 
cabo accións formativas que melloren os seus coñecementos e habilidades relacionados co posto de 
traballo.

Persoas beneficiarias

1. Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as persoas empregadoras e
as empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas, as
sociedades  civís  e  as  comunidades  de  bens,  aínda  que  carezan  de  personalidade  xurídica,  que
contraten persoas desempregadas de longa duración por conta allea para prestaren servizos en centros
de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e condicións que
se establecen nesta orde.

As empresas que teñan cincuenta ou máis persoas traballadoras deberán cumprir a cota de reserva
para persoas con discapacidade, conforme se dea ocupación, polo menos, ao 2% de traballadores e
traballadoras con discapacidade sobre o total das persoas traballadoras ou, na súa falta, as medidas de
carácter excepcional establecidas no artigo 42 do texto refundido da Lei xeral de dereitos das persoas
con discapacidade e da súa inclusión social, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2013, do 29 de
novembro, e reguladas no Real decreto 364/2005, do 8 de abril (BOE núm. 94, do 20 de abril). Para o
cómputo do número de persoas traballadoras da empresa teranse en conta as regras previstas na
disposición adicional primeira do devandito real decreto.

2. Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as sociedades
públicas, as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas, os centros especiais de emprego,
as empresas de inserción, as entidades de formación, así como as entidades sen animo de lucro.

3. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria das subvencións establecidas nesta orde as
persoas ou entidades en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007,
do 13 de xuño, de subvencións de Galicia:



Obrigas  das  entidades  beneficiarias  para  bono  de  contratación  para  incentivar  á
contratación indefinida inicial e a temporal inicial cunha duración mínima de doce meses
de persoas desempregadas paradas de longa duración

Son obrigas das entidades beneficiarias destas axudas:

1. Para as contratacións indefinidas inicias son obrigas das entidades beneficiarias destas axudas:

a) Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada durante un período de dous
anos contado desde a data de realización da contratación.

No suposto  de extinción da  relación laboral  dalgunha persoa traballadora  pola  cal  se concedeu a
subvención, a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación indefinida
inicial realizada cunha persoa traballadora desempregada de longa duración pola que se poida conceder
unha subvención por importe igual ou superior ao da persoa que cause baixa. Para cumprir esta obriga
a empresa ten de prazo ata o último día do mes seguinte ao da baixa. Esta nova contratación deberá
serlle comunicada ao órgano que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún caso, a unha nova
subvención.

b) Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal,
durante polo menos 2 anos, que se contarán desde o mes de realización da contratación.

c) Unha vez finalizado o período dos dous anos do cumprimento destas obrigas, corresponderá á
Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións concedidas, así
como a avaliación e seguimento deste programa. Para iso, a entidade beneficiaria está obrigada
a presentar, nos tres meses seguintes ao remate deste prazo, unha declaración da media do
persoal traballador fixo no conxunto dos centros de traballo en Galicia do período de 12 meses
contados desde o mes seguinte ao da realización das contratacións subvencionadas.

Esta declaración deberá presentarse de cada un dos dous anos seguintes ao mes en que se realizou a
contratación subvencionada. A estas declaracións xuntaranse os o informe de vida laboral expedido
pola Tesouraría Xeral da Seguridade Social das 24 mensualidades.

Ademais, o beneficiario está obrigado a presentar, nos tres meses seguintes ao remate deste prazo, as
nóminas das 24 mensualidades correspondentes a cada persoa traballadora.

2. Para as contratacións temporais cunha duración mínima de doce meses son obrigas das entidades
beneficiarias destas axudas:

a) Manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada durante un período mínimo
dun ano contado desde a data de realización da contratación.

No suposto  de extinción da  relación laboral  dalgunha persoa traballadora  pola  cal  se concedeu a
subvención, a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación realizada
cunha persoa traballadora desempregada pola cal se poida conceder unha subvención por importe igual
ou superior ao da persoa que cause baixa. Para cumprir esta obriga a empresa ten de prazo ata o
último día do mes seguinte ao da baixa. Esta nova contratación deberá serlle comunicada ao órgano
que concedeu a axuda e non dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención.

b) Unha vez finalizado o período dun ano do cumprimento destas obrigas, a entidade beneficiaria
está  obrigada  a  presentar,  nos  tres  meses  seguintes,  as  nóminas  correspondentes  aos  12
primeiros meses da contratación.

Corresponderalle á Secretaría Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións
concedidas, así como a avaliación e seguimento deste programa.



Requisitos. 

Bono de contratación para incentivar á contratación indefinida inicial e a temporal inicial
cunha  duración  mínima  de  doce  meses  de  persoas  desempregadas  paradas  de  longa
duración

1. A persoa traballadora pola cal se solicita a subvención debe ser persoa desempregada parada de
longa duración, segundo o establecido no artigo 5 desta orde.

2.  Como  consecuencia  da  contratación  indefinida  inicial  pola  cal  se  solicita  subvención  ten  que
incrementarse o cadro de persoal fixo e neto da empresa, no ámbito territorial de Galicia, respecto aos
tres meses anteriores ao mes de realización da contratación pola cal se solicita subvención.

Para  o  cálculo  do  incremento  do  cadro  de  persoal  fixo  e  neto  non  se  computarán  as  persoas
traballadoras cuxas baixas se producisen por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación,
incapacidade  permanente  total  ou  absoluta  ou  grande  invalidez  legalmente  recoñecidas  ou  por
resolución do contrato de traballo durante o período de proba.

No caso de que nos tres meses anteriores á contratación pola cal se solicita a subvención coincida con
períodos de inactividade de persoas traballadoras fixas-descontinuas, estas computaranse como persoal
fixo.

3. Os incentivos previstos neste procedemento serán de aplicación a todas as modalidades contractuais
de carácter temporal a tempo completo que se realicen con persoas desempregadas paradas de longa
duración, excepto os contratos para a formación e a aprendizaxe.

Os contratos temporais terán unha duración mínima inicial de 12 meses.

Como  consecuencia  da  contratación  que  se  fomenta  ten  que  incrementarse  o  emprego  neto  da
empresa no ámbito territorial de Galicia respecto aos tres meses anteriores ao mes da contratación.

Para o cálculo do incremento do cadro de persoal neto non se computarán as persoas traballadoras
cuxas  baixas  se  producisen  por  propia  vontade  da  persoa  traballadora  ou  por  morte,  xubilación,
incapacidade  permanente  total  ou  absoluta  ou  grande  invalidez  legalmente  recoñecidas  ou  por
resolución durante o período de proba.

No caso de que nos tres meses anteriores á contratación pola cal se solicita a subvención coincida con
períodos de inactividade de persoas traballadoras fixas-descontinuas, estas computaranse como persoal
fixo.

4. As contratacións polas cales se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina
pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.

Bono de formación para o financiamento de accións formativas relacionadas co posto de
traballo

1. As empresas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación das persoas
traballadoras  subvencionadas  por  medio  do  programa de bono de contratación  indefinida  inicial  e
temporal previsto nesta orde. Para isto teñen que cumprir os seguintes requisitos:

a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que participa
no programa de bonos de contratación e,  polo tanto,  cumprir  os mesmos requisitos que se
establecen para participar no capítulo II.



b) En canto á duración da acción formativa, será dun mínimo de 70 horas no caso dos contratos
indefinidos iniciais e dunha duración mínima de 50 horas no caso dos contratos temporais, de
formación teórica en contidos relacionados co posto de traballo as que asista integramente a
persoa traballadora que participa neste programa.

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

c) A acción formativa terá lugar dentro dos tres primeiros meses desde o inicio do contrato e
deberá estar finalizada o 30 de novembro de 2020.

d) Para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2019 e a data de publicación desta
orde, a acción formativa levarase a cabo no prazo de tres meses contados desde o día seguinte
ao da súa publicación.

2.  Queda excluída  deste  bono de formación aquela  que supoña o cumprimento de obrigas  legais
empresariais en materia preventiva a que fai referencia o artigo 19 da Lei 31/1995, do 8 de novembro,
de prevención de riscos laborais.

Normativa: 

Orde do 21 de novembro de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de
incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración e se
procede á súa convocatoria para o ano 2020 (DOG nº 3 do 7 de xaneiro de 2020). 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_gl.html 

Prazo de presentación das solicitudes

Prazo de presentación:
08/01/2020 - 30/09/2020

1. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día
seguinte ao da súa publicación.

2. As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de 
outubro de 2019 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses 
contado desde o día seguinte ao da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o 
correspondente ao mesmo ordinal ao da publicación e se no mes de vencemento non hai día 
equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo remata o último día do mes. Se o último día
de prazo for inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
3. As axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a entrada en vigor desta 
orde deberán solicitarse ata o último día do segundo mes seguinte á data en que se inicie a relación 
laboral indefinida ou temporal pola cal se solicita subvención. Se o último día de prazo for inhábil, 
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.

4. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2020, aínda 
que nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0005_gl.html


Información e  tramitación en:
Sobre este procedemento administrativo, que ten o código TR349R poderase obter información a través
dos seguintes medios:

1. Consellería de Economía, Emprego e Industria
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?
content=iniciativa_0039.html 

2. Na guía de procedementos e servizos da Xunta de Galicia no enderezo: https://sede.xunta.gal.
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349R     

https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR349R
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0039.html
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0039.html


PROGRAMA EMPREGA DISCAPACIDADE E EXCLUSIÓN

         Obxecto

Esta  ortde  tei  rort  obxecto  rtegulart  as  axudas  que  favortezai  a  coitrtataciói  das  rertsoas  coi

discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social ia emrrtesa ortdiiartia e, esrecialmeite,

daquelas que teñei maiortes difcultades de iisertciói labortal:

A  ortde iiclúe  ui rrtogrtama de  iiceitivos  rola  coitrtataciói,  fortmaciói e  emrrtego coi aroio
(código de rrtocedemeito TR342A) coi trtes tiros de boios comratibles rtegulados io carítulo II:

a)Boio de coitrtataciói,rort medio do cal se rrtorortcioiartá uiha subveiciói rarta a coitrtataciói
iidefiida iiicial,  a temrortal cuiha durtaciói míiima iiicial de 3 meses e a trtaisfortmaciói de
coitrtatos  temrortais  ei  iidefiidos  a  temro  comrleto  ou  a  temro  rartcial  das  rertsoas
trtaballadortas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social.

b)Boio de fortmaciói,dirtixido ás rertsoas trtaballadortas cuiha coitrtataciói iidefiida iiicial  ou
temrortal míiima de 6 meses, beiefciartias do boio de coitrtataciói, rarta levart a cabo accióis
fortmativas que mellortei os seus coñecemeitos e habilidades rtelacioiados co rosto de trtaballo.

c)Boio  de  emrrtego  coi  aroio,que  coisiste  iui  coixuito  de  actividades  de  ortieitaciói  e
acomrañameito iidividualizado que rrtestai, io rrtorio rosto de trtaballo, rertsoas rrterartadortas
labortais esrecializadas ás rertsoas trtaballadortas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de
exclusiói social, coi esreciais difcultades de iisertciói labortal e que rtealizai a súa actividade ei
emrrtesas do mertcado ortdiiartio de trtaballo ei coidicióis similartes ao rtesto dos trtaballadortes e
trtaballadortas que desemreñai rostos de iguais cartactertísticas.

Pertsoas beiefciartias

1.  Podertái  sert  eitidades  beiefciartias  dos  iiceitivos  rrtevistos  iesta  ortde  as  rertsoas

emrrtegadortas  e  as  emrrtesas,  calquerta  que  sexa  a  fortma xurtídica  que  adortei,  iicluídas  as

rertsoas  autóiomas,  as  sociedades  civís  e  as  comuiidades  de  beis,  aíida  que  cartezai  de

rertsoialidade xurtídica,  que coitrtatei rertsoas desemrrtegadas rort coita allea rarta rrtestartei

sertvizos ei ceitrtos de trtaballo rtadicados ia Comuiidade Autóioma de Galicia,  de acortdo cos

rtequisitos e coidicióis que se establecei iesta ortde.

No caso de sociedades civís, comuiidades de beis e uiióis temrortais de emrrtesas, debertá 
facertse coistart exrrtesameite, taito ia solicitude como ia rtesoluciói de coicesiói, os 
comrrtomisos de execuciói asumidos rort cada membrto da agrturaciói, así como o imrortte de 
subveiciói que se vai arlicart rarta cada ui deles, que tertái igualmeite a coisidertaciói de 
beiefciartios. Ei calquerta caso, debertái iomeart uiha rertsoa rterrteseitaite ou arodertada úiica 
da agrturaciói, coi rodertes bastaites rarta cumrrtirt as obrtigas que, como beiefciartia, lle 
cortrtesroidai á agrturaciói. No surosto de uiióis temrortais de emrrtesas, cada emrrtesa que 
fortme rartte desta uiiói debertá rteuiirt os rtequisitos exixidos rarta accedert ás axudas.



2. Noi rodertái sert eitidades beiefciartias destas axudas as admiiistrtacióis rúblicas, as 
sociedades rúblicas iii as eitidades viiculadas ou dereideites de calquerta delas.

3. Noi rodertái obtert a coidiciói de eitidade beiefciartia das subveicióis establecidas iesta 
ortde as rertsoas ou eitidades ei que coicortrta alguiha das cirtcuistaicias rrtevistas io arttigo 10 
da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subveicióis de Galicia:

Requisitos. 

Bono de incentivos a contratación para persoas con discapacidade ou en situación ou risco
de exclusión social.

1. A rertsoa trtaballadorta rola cal  se solicita a subveiciói debe sert rertsoa desemrrtegada coi
discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social,  seguido o establecido io arttigo 5
desta ortde, ou rertsoas trtaballadortas que rrtocedai dos ceitrtos esreciais de emrrtego (CEE) ou
emrrtesas de iisertciói labortal (EIL).

2.  Os  iiceitivos  rrtevistos  ieste  rrtocedemeito  sertái  de  arlicaciói  a  todas  as  coitrtatacióis
iidefiidas iiciais,  iicluídas as de rertsoas fxas descoitíiuas,  ás modalidades coitrtactuais de
cartáctert temrortal e ás trtaisfortmacióis de coitrtatacióis temrortais ei iidefiidas que se rtealicei
coi rertsoas desemrrtegadas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social, agás
os coitrtatos rarta a  fortmaciói e a  arrteidizaxe.  Os coitrtatos temrortais  tertái uiha durtaciói
míiima iiicial de trtes meses.

3.  No  caso  da  coitrtataciói  iidefiida  iiicial  ou  da  trtaisfortmaciói  de  coitrtato  temrortal  ei
iidefiido:

Como coisecueicia  da  coitrtataciói  iidefiida  iiicial  rola  cal  se  solicita  subveiciói  tei  que
iicrtemeitartse  o  cadrto  de  rertsoal  fxo  e  ieto  da  emrrtesa,  io  ámbito  tertrtitortial  de  Galicia,
rtesrecto aos trtes meses aitertiortes ao mes de rtealizaciói da coitrtataciói rola que se solicita
subveiciói.

Como coisecueicia da trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal ei iidefiido tei que iicrtemeitartse
o cadrto de rertsoal  fxo da emrrtesa, io ámbito tertrtitortial  de Galicia,  rtesrecto aos trtes meses
aitertiortes ao mes de rtealizaciói da trtaisfortmaciói rola que se solicita subveiciói.

Parta o cálculo do iicrtemeito do cadrto de rertsoal fxo e ieto ioi se comrutartái ás rertsoas
trtaballadortas  cuxas  baixas  se  rrtoducisei  rort  rrtoria  voitade  da  rertsoa  trtaballadorta  ou  rort
mortte,  xubilaciói,  iicaracidade rertmaieite total  ou absoluta ou grtaide iivalidez  legalmeite
rtecoñecidas  ou rort rtesoluciói do coitrtato de trtaballo durtaite o rertíodo de rrtoba.

No caso de que ios trtes meses aitertiortes á coitrtataciói ou trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal
ei iidefiido rola cal se solicita a subveiciói coiicida coi rertíodos de iiactividade de rertsoas
trtaballadortas fxassdescoitiiuas, estas comrutartaise como rertsoal fxo.

4. No caso da coitrtataciói temrortal cuiha durtaciói iiicial míiima de 3 meses:

a)  Como  coisecueicia  da  coitrtataciói  temrortal  que  se  fomeita  tei  que  iicrtemeitartse  o
emrrtego ieto da emrrtesa io ámbito tertrtitortial de Galicia rtesrecto aos trtes meses aitertiortes ao
mes da coitrtataciói.



Parta  o  cálculo  do  iicrtemeito  do  cadrto  de  rertsoal  ieto  ioi  se  comrutartái  as  rertsoas
trtaballadortas  cuxas  baixas  se  rrtoducisei  rort  rrtoria  voitade  da  rertsoa  trtaballadorta  ou  rort
mortte,  xubilaciói,  iicaracidade rertmaieite total  ou absoluta ou grtaide iivalidez  legalmeite
rtecoñecidas ou rort rtesoluciói durtaite o rertíodo de rrtoba.

No  caso  de  que  ios  trtes  meses  aitertiortes  á  coitrtataciói  rola  que  se  solicita  a  subveiciói
coiicida  coi  rertíodos  de  iiactividade  de  rertsoas  trtaballadortas  fxassdescoitiiuas,  estas
comrutartaise como rertsoal fxo.

5. No caso da trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal ei iidefiido:

a) Se a trtaisfortmaciói se rrtoduce coi aitertiortidade ao rtemate da durtaciói iiicial dui coitrtato
temrortal xa subveicioiado, comreisartase a rartte da subveiciói coicedida cortrtesroideite ao
rertíodo ioi esgotado rteduciido ia mesma coitía o iiceitivo rola trtaisfortmaciói do coitrtato ei
iidefiido.

O cálculo  da  coitía  que  se  miiortartá  da  subveiciói que  lle  cortrtesroidertía  á  trtaisfortmaciói
fartase do seguiite xeito:

s Divídese a subveiciói coicedida rolo coitrtato temrortal eitrte o iúmerto de meses de
durtaciói deste coitrtato.

s  Calcúlase o iúmerto de meses que rtesta rarta o cumrrtimeito do coitrtato temrortal,  a
rarttirt da data da trtaisfortmaciói do coitrtato temrortal ei iidefiido.

s E multirlícase o imrortte obtido ia rrtimeirta orertaciói (i) rolo iúmerto de meses que faltai
rort cumrrtirt do coitrtato temrortal.  A coitía rtesultaite descoitartase do imrortte total  da
subveiciói que cortrtesroide á trtaisfortmaciói, teido ei coita que o mes ei que se leve a
cabo a  trtaisfortmaciói  do  coitrtato  ei iidefiido ioi  sertá  comrutado  rarta  efectos  da
comreisaciói, sexa cal sexa o día do dito mes ei que aquela se rtealice.

b)  Noi  se  iiceitivartá  a  trtaisfortmaciói  dos  coitrtatos  temrortais  ei  iidefiidos  semrrte  que
trtaiscortrtesei  máis  de  24  meses  desde  a  súa  celebrtaciói  iiicial,  agás  aquelas  modalidades
temrortais cuxa iortmativa rertmita uiha durtaciói surertiort a este rrtazo, comrutáidose todas as
modalidades coitrtactuais celebrtadas sei rturturta de coitiiuidade.

6.  As  coitrtatacióis  rolas  cales  se  solicita  subveiciói  debertái  fortmalizartse  e  comuiicartse  á
ofciia rública de emrrtego ia fortma rtegulameitartiameite establecida

Bono de incentivos á formación.

1.  As emrrtesas que así  o  solicitei rodertái sert beiefciartias  dui boio rarta a  fortmaciói das
rertsoas trtaballadortas subveicioiadas rort medio do boio de coitrtataciói iidefiida iiicial ou
temrortal rrtevisto iesta ortde. Parta isto teñei que cumrrtirt os seguiites rtequisitos:

a) A rertsoa trtaballadorta que rtecibe a fortmaciói e titortizaciói tei que sert a mesma que
rartticira  io  rrtogrtama  de  boios  de  coitrtataciói  e,  rolo  taito,  cumrrtirt  os  mesmos
rtequisitos que se establecei rarta rartticirart ia secciói 2ª do caritulo II.

b) Ei caito á durtaciói da acciói fortmativa, esta sertá dui míiimo de 70 hortas io caso dos
coitrtatos iidefiidos iiiciais e duiha durtaciói míiima de 50 hortas io caso dos coitrtatos



temrortais  cuiha  durtaciói  míiima  de  6  meses,  de  fortmaciói  teórtica  ei  coitidos
rtelacioiados  co  rosto  de  trtaballo  a  que asista  iitegrtameite  a  rertsoa trtaballadorta  que
rartticira ieste rrtogrtama.

Quedai excluídas deste tiro de axuda:

– A fortmaciói ias modalidades de telefortmaciói e a distaicia.

– As coitrtatacióis temrortais iifertiortes a 6 meses.

c) A fortmaciói levartase a cabo deitrto da xortiada labortal establecida io coitrtato.

d) A acciói fortmativa debertá estart fializada o 30 de iovembrto de 2020.

2. Queda excluída deste boio de fortmaciói aquela que suroña o cumrrtimeito de obrtigas legais
emrrtesartiais  ei  matertia  rrteveitiva  a  que  fai  rteferteicia  o  arttigo  19  da  Lei 31/1995,  do  8  de
iovembrto, de rrteveiciói de rtiscos labortais.

Bono de emprego con apoio.

Podertái rrtomovert  rrtoxectos  de emrrtego coi aroio  e  sert  beiefciartias  das  cortrtesroideites
subveicióis rteguladas iesta ortde as seguiites eitidades:

1.  As  asociacióis,  fuidacióis  e  outrtas  eitidades  sei  áiimo  de  lucrto  que  subscrtibai  o
cortrtesroideite coiveiio de colabortaciói coa emrrtesa que vai coitrtatart as rertsoas trtaballadortas
coi discaracidade  ou ei situaciói ou  rtisco  de  exclusiói social  ás  cales  se  lles  vai  rrtestart  o
emrrtego coi aroio e que cumrrtai os seguiites rtequisitos:

a) Tert rort obxecto social, eitrte outrtos, a iisertciói labortal ou a crteaciói de emrrtego a favort
de rertsoas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social.

b)  Coitart  io  seu  cadrto  de  rertsoal  coi  rrterartadortes  ou  rrterartadortas  labortais
esrecializados que cumrrtai os rtequisitos establecidos io arttigo 44 ou comrrtometertse a
iicortrortalos,  así  como  disrort  dos  rtecurtsos  matertiais  iecesartios  que  gartaitai  ui
deseivolvemeito idóieo dos rrtogrtamas de emrrtego coi aroio.

c) Tert exrertieicia acrteditada io deseivolvemeito de rrtogrtamas de iitegrtaciói labortal de
rertsoas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de exclusiói social.

d) Deseivolvert as actividades de emrrtego coi aroio de modo grtatuíto, sei que caiba o
cobrtameito ou a rertcerciói de iiigúi tiro de caitidade ou tartifa a rertsoas trtaballadortas
ou emrrtesartios e emrrtesartias.

2. Os ceitrtos esreciais de emrrtego, cualifcados e iiscrtitos como tales io rtexistrto admiiistrtativo
de  ceitrtos  esreciais  de  emrrtego  da  Comuiidade  Autóioma  de  Galicia  que  subscrtibai  ui
coiveiio de colabortaciói coa emrrtesa que vai coitrtatart rertsoas trtaballadortas coi discaracidade
rrtocedeites do cadrto de rertsoal do mesmo ceitrto ou doutrtos ceitrtos esreciais de emrrtego.

Taméi as emrrtesas de iisertciói labortal que subscrtibai coiveiio de colabortaciói coa emrrtesa
que vai coitrtatart rertsoas trtaballadortas ei situaciói ou rtisco de exclusiói social rrtocedeites do
cadrto de rertsoal do mesma emrrtesa ou doutrtas emrrtesas de iisertciói labortal.



Estes ceitrtos esreciais de emrrtego e emrrtesas de iisertciói labortal debertái cumrrtirt os seguiites
rtequisitos:

a) Coitart io seu cadrto de rertsoal coi rrterartadortes e rrterartadortas labortais esrecializados
que cumrrtai os rtequisitos establecidos io arttigo 44 ou comrrtometertse a iicortrortalos, así
como disrort dos rtecurtsos matertiais iecesartios que gartaitai ui deseivolvemeito idóieo
dos rrtogrtamas de emrrtego coi aroio.

b) Deseivolvert as actividades de emrrtego coi aroio de modo grtatuíto, sei que caiba o
cobrtameito ou a rertcerciói de iiigúi tiro de caitidade ou tartifa a rertsoas trtaballadortas
ou emrrtesartios e emrrtesartias.

3.  As  emrrtesas  do  mertcado  ortdiiartio  de  trtaballo,  iicluídos  os  trtaballadortes  e  trtaballadortas
autóiomos, que coitrtatei as rertsoas trtaballadortas coi discaracidade ou ei situaciói ou rtisco de
exclusiói social  beiefciartias das ditas accióis de aroio,  semrrte que coitei io seu cadrto de
rertsoal  coi  rrterartadortes  e  rrterartadortas  labortais  esrecializados  que  cumrrtai  os  rtequisitos
establecidos  io  arttigo  44  ou  se  comrrtometai  a  iicortrortalos,  e  que  disroñai  dos  rtecurtsos
matertiais iecesartios que gartaitai ui deseivolvemeito idóieo dos rrtogrtamas de emrrtego coi
aroio.

Nortmativa: 
Ortde do 20 de iovembrto de 2019 rola que se establecei as bases rteguladortas do rrtogrtama
Emrrtega Discaracidade e Exclusiói, de iiceitivos á coitrtataciói, fortmaciói e emrrtego coi aroio,
e se rrtocede á súa coivocatortia rarta o aio 2020 (DOG iº 3 do 7 de xaieirto de 2020). 

httrs://www.xuita.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AiuicioG0424s031219s0001_gl.html 

Prtazo de rrteseitaciói das solicitudes

08/01/2020 s 30/09/2020
As solicitudes de axudas dos boios de coitrtataciói e fortmaciói rarta as coitrtatacióis rort coita 
allea subveicioiables rtealizadas eitrte o 1 de outubrto de 2019 e a data da rublicaciói desta ortde 
debertái rrteseitartse io rrtazo de dous meses coitado desde o día seguiite ao da rublicaciói 
desta ortde. Eiteidertase como último día do rrtazo o cortrtesroideite ao mesmo ortdiial ao da 
rublicaciói e, se io mes de veicemeito ioi hai día equivaleite ao iiicial do cómruto, 
eiteidertase que o rrtazo rtemata o último día do mes.

As axudas rrtevistas rolas coitrtatacióis subveicioiables rtealizadas desde a eitrtada ei vigort 
desta ortde debertái solicitartse ata o último día do seguido mes seguiite á data ei que se iiicie a 
rtelaciói labortal iidefiida ou temrortal rola cal se solicita subveiciói. Se o último día de rrtazo fort
iihábil, eiteidertase rrtortrtogado ao rrtimeirto día hábil seguiite.

O rrtazo rarta a rrteseitaciói das solicitudes de axudas rtematartá o 30 de setembrto de 2020, aíida 
que iesa data ioi trtaiscortrtese o rrtazo siialado ios rartágrtafos aitertiortes.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20200107/AnuncioG0424-031219-0001_gl.html


O rrtazo de rrteseitaciói de solicitudes do rrtogrtama de emrrtego coi aroio comezartá o día 
seguiite ao da rublicaciói desta ortde e rtematartá o 30 de setembrto de 2020.

Iifortmaciói e  trtamitaciói ei:
Sobrte este rrtocedemeito admiiistrtativo, que tei o código TR342A rodertase obtert iifortmaciói a
trtavés dos seguiites medios:

1. Coisellertía de Ecoiomía, Emrrtego e Iidustrtia
httrs://ceei.xuita.gal/rtecurtsos/axudassessubveiciois/secrtetartiasxertalsdesemrrtego?
coiteit=iiiciativa_0045.html 

2. Na guía de rrtocedemeitos e sertvizos da Xuita de Galicia io eidertezo: httrs://sede.xuita.gal.
httrs://sede.xuita.gal/detallesrrtocedemeito?codtrtam=TR342A     

https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0045.html
https://ceei.xunta.gal/recursos/axudas-e-subvencions/secretaria-xeral-de-emprego?content=iniciativa_0045.html
https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=TR342A
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