Remata o prazo o 15 de Outubro de 2018

PROGRAMA DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN NA EMPRESA ORDINARIA(TR342A)

Finalidade / Obxectivo
1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, no ámbito da
Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das subvencións establecidas pola Consellería de
Economía, Emprego e Industria para o ano 2018 coa finalidade de facilitar a inserción laboral das
persoas desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no
mercado de traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade.
2. Por medio desta convocatoria as empresas que soliciten participar terán a posibilidade de obter
axudas para a contratación e formación por conta allea (procedemento TR342A).
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 de doce meses das persoas desempregadas
de longa duración, persoas con discapacidade e persoas en risco de exclusión social.
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.

Tipos de apoio
Establécese un procedemento de concesión que non ten a consideración de concorrencia
competitiva.

Beneficiarios potenciais
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 condicións que se establecen nesta orde.
No caso de sociedades civís, comunidades de bens e unións temporais de empresas, deberanse
facer constar expresamente, tanto na solicitude como na resolución de concesión, os compromisos
de execución asumidos por cada membro da agrupación, así como o importe de subvención que se
vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a consideración de beneficiario. En calquera
caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da agrupación, con poderes
suficientes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación. No
suposto de unións temporais de empresas, cada empresa que forme parte desta unión deberá reunir
os requisitos exixidos para acceder ás axudas.
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, no seu defecto, 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 dito real decreto.
2. Non poderán ser entidades beneficiarias destas axudas as administracións públicas, as
sociedades públicas, as entidades vinculadas ou dependentes de calquera delas nin os centros
especiais de emprego.
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:
a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións
ou axudas públicas.
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento,
encontrarse declaradas en concurso, estar suxeitas a intervención xudicial ou ser inhabilitadas
conforme a Lei concursal sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na sentenza de
cualificación do concurso.
c) Dar lugar, por causa da cal fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato
subscrito coa Administración.
d) Estar incursa a persoa física, os administradores das sociedades mercantís ou aqueles que
exerzan a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades
que estableza a normativa vixente.
e) Non encontrarse ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou
ter pendente de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade
Autónoma nos termos regulamentariamente establecidos.
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.
g) Non estar ao día no pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos
regulamentariamente establecidos.
h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións
segundo a Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.
i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou
xurídicas, publicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións
anteriores en calquera dos seus membros.
j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas
causas de prohibición previstas nos números 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de
marzo, reguladora do dereito de asociación, nin as asociacións respecto das cales se suspendeu o
procedemento administrativo de inscrición por se atoparen indicios racionais de ilicitude penal, en
aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei orgánica 1/2002, mentres non se dite resolución xudicial
firme en cuxa virtude se poida practicar a inscrición no correspondente rexistro.
4. Non poderán obter a condición de entidade beneficiaria os solicitantes que estean excluídos do
acceso aos beneficios derivados da aplicación dos programas de emprego, conforme o establecido
no artigo 46 e 46 bis do texto refundido da Lei de infraccións e sancións na orde social, aprobado
polo Real decreto lexislativo 5/2000, do 4 de agosto.
5. No caso de que a entidade solicitante sexa unha institución sen ánimo de lucro, a xustificación de
non estaren incursas na prohibición contida no número 3.e) anterior poderá ser substituída por unha

declaración responsable a que se refire o artigo 11 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.
Bono de contratación:
Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións indefinidas iniciais e as
temporais cunha duración inicial mínima de doce meses realizadas con persoas desempregadas a
que se refire o artigo 1.2.a) da orde, ou con persoas traballadoras procedentes dun centro especial
de emprego, que se formalicen desde o día 1 de outubro de 2017 ata o 15 de outubro de 2018,
ambas inclusive.
A contratación inicial deberá ser a tempo completo, incluída a modalidade de fixo descontinuo.
Quedan excluídos os contratos para a formación e aprendizaxe.
Requisitos:
1. A persoa traballadora por quen se solicita a subvención debe ser unha persoa desempregada,
segundo o establecido no artigo 5 desta orde.
2. Como consecuencia da contratación inicial que se fomenta, tense que incrementar o emprego
neto da empresa no ámbito territorial de Galicia, respecto aos tres meses anteriores ao mes de
realización da contratación pola cal se solicita subvención.
3. Para o cálculo do incremento do cadro de persoal neto non se computarán as persoas
traballadoras cuxas baixas se produzan 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.
4. As contratacións polas cales se solicita subvención deberanse formalizar e comunicar á oficina
pública de emprego na forma regulamentariamente establecida.
Bono de formación:
As empresas que así o soliciten poderán ser beneficiarias dun bono para a formación das persoas
contratadas 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) Ten que ofrecerse unha acción formativa, que terá lugar dentro dos tres primeiros meses de
formalización do contrato.
c) A acción formativa deberá ter unha duración mínima de 50 horas de formación teórica en contidos
relacionados co posto de traballo ás cales asista integramente a persoa traballadora que participa
neste programa.
d) 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.

Contía das axudas
Bono de contratación:

1. A contratación inicial incentivaranse cun bono de 4.000 euros cando a persoa desempregada se
encontre nalgún dos seguintes colectivos, non acumulables:
• Persoas desempregadas de longa duración.
• Persoas en situación ou risco de exclusión social.
• Persoas con discapacidade.
2. As contías establecidas no punto 1 incrementaranse nun 25 % nos seguintes casos, que son
acumulables entre si:
– Se a persoa incorporada é unha muller.
– No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) estea situado
nun concello rural.
– Persoas maiores de 45 anos.
– Se a persoa incorporada é un emigrante retornado.
Deste xeito a contía máxima posible dos colectivos pertencentes ao punto 1, de aplicarse todos os
incrementos, sería 8.000 euros.
Bono de formación:
Esta formación incentivarase cunha axuda de 1.000 euros por cada persoa contratada que a reciba
na súa integridade e que cumpra os requisitos establecidos no artigo 22 da presente orde.

Prazo de presentación de solicitudes
1. As solicitudes de subvención deberanse presentar nos modelos de solicitude que figuran como
anexos, xunto coa documentación e no prazo establecido.
2. En canto ás persoas físicas, de acordo co disposto no artigo 31 da Lei 2/2017, do 8 de febreiro,
de medidas fiscais, administrativas e de ordenación, de acompañamento dos orzamentos para o ano
2017, a xustificación da concorrencia das circunstancias indicadas no dito artigo para establecer a
obriga de relacionarse electronicamente coa Administración na presentación das persoas físicas vén
motivada polo feito de que as persoas beneficiarias a que vai dirixida esta orde de subvencións son
autónomas que exercen unha actividade económica e dispoñen de ferramentas informáticas cun
coñecemento básico do seu funcionamento, en calquera actividade comercial que realicen.
3. As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario
normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia https://sede.xunta.gal.
Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, será requirida para
que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como
data de presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
Para presentar as solicitudes poderase empregar calquera dos mecanismos de identificación e
sinatura admitidos pola sede electrónica da Xunta de Galicia, incluído o sistema de usuario e clave
Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365).
4. O prazo xeral para presentar as solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día
seguinte ao da súa publicación.
As solicitudes dos bonos de contratación e formación deberanse presentar no prazo dun mes desde
a data de formalización do contrato.
O prazo para presentar as solicitudes rematará o 15 de outubro 2018, aínda que nesa data non
transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior, de acordo co anexo I-A da convocatoria. Se o
último día de prazo é inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte

Incompatibilidades
1. As axudas previstas no bono de contratación son incompatibles con outras que, polos mesmos
conceptos, poidan outorgar as administracións públicas como medida de fomento do emprego. Non
obstante, serán compatibles, se é o caso, cos incentivos en forma de bonificacións á Seguridade
Social.
2. As subvencións previstas no bono de formación son incompatibles coa percepción doutras
subvencións, axudas, ingresos ou recursos para o financiamento das horas de formación
procedentes de calquera Administración ou ente público ou privado, estatal, da Unión Europea ou de
organismos internacionais.
3. Os beneficios establecidos para a contratación nesta orde non poderán, en concorrencia con
outras axudas públicas para a mesma finalidade, superar o 80 % do custo salarial dunha anualidade
correspondente ao contrato que se subvenciona.
4. Os incentivos establecidos nesta orde serán compatibles con calquera outra axuda para distinta
finalidade da Unión Europea, doutras administracións públicas ou entes públicos ou privados pero,
sen que en ningún caso, illadamente ou en concorrencia con outras, poidan superar os límites
establecidos pola Unión Europea e os que establece o artigo 17.3 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
Bono de contratación, exclusións:
a) As contratacións realizadas con traballadores e traballadoras que nos 24 meses anteriores á data
da contratación prestasen servizos na mesma empresa ou «única empresa», segundo o establecido
no artigo 2 do Regulamento (UE) 1407/2013 da Comisión, do 18 de decembro de 2013, mediante un
contrato por tempo indefinido. Isto tamén será de aplicación no suposto de vinculación laboral
anterior do traballador ou traballadora con empresas ás cales a solicitante dos beneficios sucedese
en virtude do establecido no artigo 44 do texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores,
aprobado polo Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro.
b) As persoas traballadoras que rematen unha relación laboral de carácter indefinido noutra
empresa nun prazo de 3 meses previos á formalización do contrato polo que se solicita a
subvención, agás que a dita relación laboral finalizase por causa dun despedimento recoñecido ou
declarado improcedente ou se extinga por algunha das causas sinaladas nos artigos 49.1.g), 51 e
52.c) do Estatuto dos traballadores.
c) As relacións laborais de carácter especial previstas no artigo 2.1 do Real decreto lexislativo
2/2015, do 23 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto dos traballadores
ou noutras disposicións legais, así como as contratacións de traballadores ou traballadoras para
prestaren servizos noutras empresas mediante contratos de posta á disposición.
d) Os contratos realizados co cónxuxe, os ascendentes, os descendentes e demais parentes, por
consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da empresaria ou empresario ou das
persoas que teñan cargos de dirección ou sexan membros dos órganos de administración das
empresas que revistan a forma xurídica de sociedade, así como as que se produzan con estes
últimos.
Bono de formación, exclusións:
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.

Referencia lexislativa
Orde do 22 de decembro de 2017 (DOG Nº24 do 02/02/2018)- Bases e convocatoria.
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