
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

BEN EMPREGADO IV

O luns  día 25 de setembro de 2017 sairon publicadas no BOP as bases da convocatoria  do 
programa de fomento do emprego da provincia de Lugo- Ben Empregado IV destinado a pequenas 
empresas e microempresas, calquera que sea a súa forma xurídica, para a contratación por 12 
meses de traballadores en situación de desemprego a través das seguintes liñas:

Liña 1: dirixida a pequenas empresas e microempresas.
1.a: contratación de desempregados.
1.b: contratación de desempregados de difícil inclusión laboral

Liña 2: dirixida a entidades sen ánimo de lucro.

GASTOS SUBVENCIONABLES

Custos salariais, incluída a cotización empresarial á Seguridade Social. Non é subvencionable a 
indemnización prevista no artigo 49.1º c) do Estatuto dos Traballadores.

CONTÍA

A contía máxima para a contratación subvencionada, segundo os grupos de cotización para o ano 
2017 será:

GRUPO  1  e  2:  Enxeñeiros,  licenciados,  enxeñeiros,  enxeñeiros  técnicos,  peritos, 
axudantes non titulados; 22.000 euros.
GRUPO 3, 4, 5, 6 e 7: Xefes administrativos e de taller, axudantes non titulados, oficiais 
non administrativos, subalternos e auxiliares administrativos; 20.000 euros.
GRUPO  8,  9,  10  e  11:  Oficiais  de  primeira  e  segunda,  oficiais  de  terceira  e 
especialistas,  peóns e traballadores menores  de 18 anos calquera que sexa a súa 
categoría profesional; 18.000 euros.

A porcentaxe de subvención sobre os custes totais serán:

LIÑA
COLECTIVO DE 
CONTRATACIÓN

PORCENTAXE DE AXUDA

1.a Desempregados Ata o 50%
1.b Desempregados de difícil 

inclusión laboral
Ata o 100%

2 Desempregados Ata o 90%

PRAZO  : 

O prazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles contados a partir do día seguinte 
ao da publicación da convocatoria.

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 28 de setembro de 2017.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico
DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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