
 
Concello de Ribeira de Piquín

BANDO

AXUDAS AUTÓNOMOS

O luns  día  30  de  xullo  de  2018 saíu  publicada  no  DOG a  orde  da  Consellería  de 
Economía,  Emprego e Industria  sobre as  axudas para  dar  unha segunda oportunidade aos 
autónomos.

BENEFICIARIOS

Aquelas persoas que causen alta no réxime especial de autónomos ou en calquera outro 
réxime especial por conta propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional  
entre o 1 de xaneiro de 2018 e o 30 de setembro de 2018, que cesasen con anterioridade na 
súa actividade por causas económicas e que cumpran os seguintes requisitos:

 Que o cesamento da actividade se producise con seis meses de antelación polo 
menos. 

 Que teña cotizado ininterrompidamente polo menos durante 18 meses nos últimos 
5 anos ou de xeito alterno 36 meses nos últimos 10 anos no réxime especial de 
traballadores autónomos (RETA) ou en calquera outro réxime especial por conta 
propia da Seguridade Social ou en mutualidade de colexio profesional. 

 Estar inscrito como demandante de emprego nos servizos públicos de emprego 
polo menos 6 meses seguidos. Carecer de ocupación efectiva e non ter contrato 
laboral  en  vigor  segundo  informe  de  vida  laboral  da  Tesouraría  Xeral  da 
Seguridade  Social  e  atoparse en  tal  situación  na  data  de inicio  da  actividade 
laboral. 

 Realizar unha formación de, como mínimo, 60 horas sobre formación xerencial, 
xestión comercial  ou financeira,  marketing dixital  ou sobre materias que teñan 
relación directa co negocio que se vai emprender e así se xustifique.

CONTÍAS 

 Bono apoio:  3.000 euros ás persoas que estivesen inscritas máis de 6 meses 
seguidos como demandantes de emprego antes de darse de alta como autónomo 
ou da data de solicitude.

 Bono formación: 2.000 euros para realizar un mínimo de 60 horas de formación 
en marketing, xestión comercial ou financieria ou ben materias relacionadas co 
negocio.

PRAZO DE SOLICITUDES: 

O prazo para presentación de solicitudes da axuda será de DOUS MESES a partir do día 
seguinte ao da publicación desta orde no DOG.

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, 31 de xullo de 2018.
O Alcalde.

Asdo.- Roberto Fernández Rico

DOCUMENTO ASINADO ELECTRÓNICAMENTE
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