
                                                                 
 
O prazo remata o 30 de setembro de 2018 

AXUDAS A PERSOAS TRABALLADORAS AUTÓNOMAS POLA COTRATACIÓN INDEFINIDA DE 
PERSOAS ASALARIADAS (PROGRAMA II) TR349F 

Finalidade / Obxectivo 
Este programa ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 
2018 dos incentivos á contratación indefinida inicial de persoas desempregadas realizadas por 
persoas traballadoras autónomas ou persoas profesionais con domicilio social e fiscal en Galicia. 

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

Beneficiarios potenciais 
1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas 
ou as persoas profesionais pola primeira contratación que realicen con carácter indefinido durante o 
seu primeiro ano de actividade. 
 
2. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as persoas traballadoras autónomas 
ou as persoas profesionais pola segunda e terceira contratación que realicen con carácter indefinido 
nos tres primeiros anos de actividade. 
 
3. Non poderán ser beneficiarias as persoas que desenvolvesen como persoas traballadoras 
autónomas a mesma ou similar actividade, nos tres meses inmediatamente anteriores á data do 
inicio da nova situación de alta na Seguridade Social. Para estes efectos, entenderase por mesma 
actividade a coincidencia ao nivel de 3 díxitos da Clasificación nacional de actividades económicas 
(CNAE). 
 
4. Non poderán ser beneficiarias nin as sociedades civís nin as comunidades de bens, así como as 
persoas socias ou comuneiras que as integran nin os autónomos colaboradores. 
 
5. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias das subvencións establecidas nesta orde 
as persoas en que concorra algunha das circunstancias previstas no artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 
de xuño, de subvencións de Galicia. 
 
6. Non poderán obter a condición de persoas beneficiarias as persoas solicitantes que estean 
excluídas 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. 
 
7. A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas 
nos números 5 e 6 anteriores para obter a condición de persoa beneficiaria realizarase mediante 
declaración responsable, a excepción do recollido no punto 5.e) que se xustificará de conformidade 
co disposto no artigo 40.1 

Contía das axudas 
 



1. As contratacións indefinidas iniciais incentivaranse coas seguintes axudas: 
 
i. Primeira persoa traballadora indefinida. 
 
A axuda consistirá nunha contía de 3.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada. 
 
Esta axuda será de 5.000 euros cando a persoa desempregada se atope nalgún dos seguintes 
colectivos, non acumulables: 
• Persoas desempregadas de longa duración. 
• Persoas con discapacidade. 
• Persoas en situación ou risco de exclusión social. 
 
ii. Segunda e terceira persoa traballadora indefinida. 
 
A axuda consistirá nunha contía de 5.000 euros cando se trate dunha persoa desempregada. 
 
Esta axuda será de 7.000 euros cando a persoa desempregada se atope nalgún dos seguintes 
colectivos, non acumulables: 
• Persoas desempregadas de longa duración. 
• Persoas con discapacidade. 
• Persoas en situación ou risco de exclusión social. 
 
Estas contías resultantes incrementaranse nun 25 % nos seguintes casos, que son acumulables 
entre si: 
 
a) Se a persoa incorporada é unha muller. 
b) No caso de que o centro de traballo (ou domicilio fiscal, no caso de carecer deste) da persoa 
autónoma estea situado nun concello rural. 
c) Persoas maiores de 45 anos. 
d) Se a persoa incorporada é un emigrante retornado. 
 
Deste xeito as contías máximas posibles, de aplicarse todos os incrementos, serían: 
– Para a primeira persoa traballadora indefinida 10.000 €. 
– Para a segunda e terceira persoa traballadora indefinida 14.000 €. 
 
Aplicarase a subvención polo colectivo e os incrementos indicados pola persoa solicitante, en caso 
de non exercer a opción, entenderase solicitada pola contía superior que quede acreditada coa 
documentación achegada coa solicitude. Se non queda acreditada a pertenza a ningún colectivo 
entenderase que solicita pola contía base mínima. 
 
2. Cando se trate de contratacións indefinidas cunha xornada a tempo parcial as contías dos 
incentivos serán proporcionais ao tempo efectivo de traballo en función da xornada a tempo 
completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada ordinaria 
máxima legal. 
 

Prazo de presentación de solicitudes 
1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 
2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado 
desde o día seguinte ao da publicación da orde. Entenderase como último día de prazo o 
correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e se no mes de vencemento non hai día 
equivalente ao inicial do cómputo entenderase que o prazo expira o último día do mes. 

2. 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 pola que se solicita subvención. Se o último día de prazo é inhábil 
entenderase prorrogado ao primeiro día hábil seguinte. 



3. O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2018, 
aínda que nesa data non transcorrese o prazo sinalado no parágrafo anterior. 

Incompatibilidades 
Exclúense dos beneficios regulados nesta orde: 
 
1. 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 e disposicións complementarias. 
 
2. Os contratos realizados co cónxuxe, os ascendentes, os descendentes e demais parentes, por 
consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao inclusive, da persoa solicitante. Non será 
aplicable esta exclusión cando a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora autónoma que 
contrate como persoa traballadora por conta allea aos fillos e ás fillas menores de 30 anos, tanto se 
conviven ou non con el, ou cando se trate dunha persoa traballadora autónoma sen persoas 
asalariadas e contrate un só familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin estea ao 
seu cargo. 
 
3. As contratacións realizadas con persoas traballadoras que nos 24 meses anteriores á data da 
contratación prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un contrato de 
carácter indefinido ou nos últimos 3 meses mediante un contrato de carácter temporal. O disposto 
neste parágrafo será tamén de aplicación no suposto de vinculación laboral anterior do traballador 
ou da traballadora con empresas ás cales a persoa solicitante dos beneficios sucedese en virtude do 
establecido no artigo 44 do Real decreto lexislativo 2/2015, do 23 de outubro. 
 
4. 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. 

Referencia lexislativa 
Orde do 15 de decembro de 2017 (DOG Nº19 do 26/01/2018)- Bases e convocatoria. 

Información y tramitación en 
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA 
SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO SERVIZO DE EMPREGO AUTÓNOMO  
Edificios Administrativos San Lázaro, s/n  
15871 SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Teléfono: 981545625 / 981957590 Fax: 981544678 
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