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TR349T  -Programa  Emprega  Xuventude  de  incentivos  á  contratación  e  formación  de

persoas mozas (2020)

Obxecto

Axudas para a contratación indefinida inicial, a contratación temporal cunha duración inicial mínima de 12

meses e formación por conta allea. 

Características da axuda

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. 

Contía da axuda: para contrato indefinido ata 6000€, para contrato de 12 meses ata 3000€. No caso de

ser unha empresa con máis de 50 persoas traballadoras e cunha taxa de estabilidade  igual  ou  superior  ao

70% ou ser unha actividade pertencente ao ámbito de sectores  estratéxicos  definidos  na  orde  a  axuda

incrementa nun 50%

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. 

Contía da axuda: para contrato indefinido ata 4000€, para contrato de 12 meses ata 2000€.

Persoas beneficiarias

Empresas que contraten persoas traballadoras menores de 30 anos. Tamén pode ser beneficiario a  p ersoa

traballadora autónoma que contrate como persoa traballadora por conta allea os fillos e fillas menores de

30 anos, tanto se conviven con ela como se non. (consultar exclusións na orde)

Prazo

Prazo xeral: 2 meses desde a contratación co límite do 30 de setembro

Para as 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 

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

DOGA: 7 de xaneiro 2020
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