
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS PARA A CREACIÓN DE EMPREGO

O venres día 11 de agosto de 2017 saíu publicada no DOG a orde sobre o Programa 
de incentivos á creación de emprego e incremento de estabilidade.

BENEFICIARIOS

Persoas empregadoras e empresas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, 
incluídas as persoas autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens.

ACTUACIÓNS SUBVENCIONABLES E CONTÍAS

A convocatoria abrangue varios programas:
 Programa  de  incentivos  á  contratación  indefinida  inicial: serán 

subvencionables  as  contratacións  indefinidas  iniciais,  a  tempo  completo  ou 
parcial,  incluída a modalidade fixo descontinuo,  que realicen as empresas con 
persoas desempregadas maiores de 30 anos que esgotasen as prestacións por 
desemprego. A contía da axuda varía entre os 8.000 € e os 20.000 € segundo 
criterios de xénero, localización, ...

 Programas  de  incentivos  á  contratación  de  persoas  desempregadas  en 
situación ou risco de exclusión social: serán subvencionables as contratacións 
indefinidas iniciais, as temporais e as transformacións de contratos temporais en 
indefinidos  formalizadas  con  persoas  que  estean  en  situación  ou  risco  de 
exclusión social. A contía da axuda varía entre os 2.500 € e os 17.500 € segundo 
criterios de xénero, localización, duración do contrato,...

PRAZO DE SOLICITUDES

 As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 
de outubro de 2016 e a data de publicación da orde deberán presentarse no prazo 
de 1 MES contado desde o día seguinte ao da publicación da orde.

 As  axudas  previstas  polas  contratacións  subvencionables  realizadas  dende  a 
entrada en vigor desta orde poderán solicitarse ata o último día do mes seguinte 
á data en que se inicie a relación laboral, rematando dito prazo o día  30 de 
setembro de 2017 en todo caso.

Para  calquera  información  contactar  coa  Axente  de  Emprego  e  Desenvolvemento 
Local no Concello de Ribeira de Piquín, que estará á súa disposición os xoves e os 
venres de 9:00 a 14:00 horas.

Ribeira de Piquín, 24 de agosto de 2017.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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