PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á
CONTRATACIÓN E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS
Este programa ten a finalidade de facilitar a inserción laboral das persoas mozas menores de 30 anos
desempregadas que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de
traballo, e favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade. 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.
Entidades beneficiarias
Poderán ser entidades beneficiarias 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.
Inclúense dous tipos de axuda compatibles:
a) Bono de contratación: Proporcionarase 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.
Para as contratacións indefinidas iniciais realizadas ao abeiro desta orde de convocatoria incentivaranse
cunha axuda de 6.000 euros por cada persoa desempregada menor de 30 anos contratada que cumpra os
requisitos. Para as contratacións temporais cunha duración mínima inicial de doce meses incentivaranse
cunha axuda de 3.000 euros por cada persoa desempregada.
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.
As entidades beneficiarias deberán cumprir unha serie de requisitos:
a) A persoa traballadora que recibe a formación e titorización ten que ser a mesma que participa no
programa de bonos de contratación.
b) A 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 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 2019.
e) Para as contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2018 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.
Esta formación incentivarase, no caso das contratacións indefinidas inicias cunha axuda de 4.000 euros por
cada persoa traballadora dada de alta nun contrato indefinido e de 2.000 euros por cada persoa contratada
por medio dun contrato temporal inicial de doce meses.
Solicitudes e prazos
1. As solicitudes deberán presentarse por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na
sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal. Para a presentación das solicitudes poderá
empregarse 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/tramites-e-servizoschave365).
As solicitudes de axudas polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de
outubro de 2018 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contados
desde o día seguinte ao da publicación desta orde.
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 que se solicita subvención. Se o último día de prazo fose inhábil entenderase
prorrogado ao primeiro día hábil seguinte.
O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2019, aínda que nesa
data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.
As solicitudes e os anexos deste programa están dispoñibles na páxina web da Consellería de Economía,
Emprego e Industria: https://www.xunta.gal/ceei

e na sede electrónica da Xunta de Galicia,

https://sede.xunta.gal
Máis información:
Servizo de Orientación Laboral
Rúa da Capela nº 13 1º (Serra de Outes)
Contacto: 981 851 094 ou orientacion.laboral@outes.es
Atención ao público: mércores, xoves e venres de 08:00 a 15:00 h

