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Guía de procedementos e servizos

TR349R - Programa de incentivos
á contratación indefinida inicial
de persoas desempregadas
paradas de longa duración.
Forma presentación
Tramitación en liña
Presencial

Datos da solicitude
Prazo de presentación: 07/04/2017 - 02/10/2017.
Comezará o día seguinte ao da publicación desta orde e rematará o 2 de outubro de 2017. *Información do
prazo de presentación de solicitudes no último parágrafo do apartado documentación.
Prazo de resolución: Tres meses
Sentido do silencio administrativo:

Documentación

As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude a seguinte documentación:
a) Cando se actúe mediante representación, esta atribución expresa acreditarase por calquera
medio válido en dereito que deixe constancia fidedigna. Débese achegar declaración ante un
notario ou secretario municipal, adquirindo esta a categoría de documento público, e pode ser
substituída por declaración en comparecencia persoal do representado ante o órgano xestor.
b) Declaración do cadro de persoal de todos os centros de traballo da empresa en Galicia en cada
un dos tres meses anteriores á data de inicio da relación laboral da persoa traballadora contratada
(anexo II). Se é o caso, documentos acreditativos das baixas previstas no artigo 8.4.desta orde.
c) Informe de vida laboral dun código conta de cotización correspondente aos tres meses
anteriores ao mes en que se realiza a contratación indefinida inicial, máis o correspondente ao
mes en que se realiza a dita contratación.
d) Relación nominal das persoas traballadoras polas que se solicita subvención en que se inclúan
os custos salariais totais anuais de cada persoa traballadora pola que se solicita subvención
(anexo III) e a nómina do mes de contratación.
e) Documentación acreditativa do colectivo polo cal se opta (para os casos de exclusión social ou
discapacidade recoñecida fóra de Galicia).
f) No caso de incorporación dunha persoa pertencente a unha familia en que todos os seus
membros están desempregados:
1º. Declaración responsable da persoa traballadora contratada sobre a composición da súa
unidade familiar, de acordo co modelo do anexo IV.
2º. Certificado de empadroamento conxunto da unidade familiar.
3º. Copia do libro de familia.
4º. Comprobación de datos da persoa traballadora contratada e dos membros da súa
unidade familiar (anexo V).
As entidades beneficiarias a que vai dirixida esta orde de subvencións son as empresas, calquera que
sexa a forma xurídica que adopten, incluídos os autónomos, as sociedades civís e as comunidades de
bens. Todas elas, incluídos os autónomos, exercen unha actividade económica e dispoñen de
ferramentas informáticas cun coñecemento básico do seu funcionamento, en calquera actividade
comercial que realicen, polo que consideramos que a presentación electrónica suporá un importante
aforro de tempo e recursos materiais na súa tramitación, tanto para a persoa solicitante como para a
propia Administración. Polo tanto, as solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios
electrónicos a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia,
https://sede.xunta.gal
Se algunha das persoas interesadas presenta a súa solicitude presencialmente, requirirase para que a
emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos, considerarase como data de
presentación da solicitude aquela en que fose realizada a emenda.
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/chave365).
Non será necesario achegar os documentos que xa fosen presentados anteriormente sempre que a
persoa interesada expresase o seu consentimento para que sexan consultados ou obtidos eses
documentos. Para estes efectos, a persoa interesada deberá indicar en que momento e ante que órgano
administrativo presentou os citados documentos.
Nos supostos de imposibilidade material de obter o documento, o órgano competente poderá requirirlle
á persoa interesada a súa presentación, con anterioridade á formulación da proposta de resolución.
A documentación complementaria presentarase por vía electrónica. As persoas interesadas
responsabilizaranse da veracidade dos documentos que presenten. Excepcionalmente, cando a
relevancia do documento no procedemento o exixa ou existan dúbidas derivadas da calidade da copia,
a Administración poderá requirir de maneira motivada a exhibición do documento orixinal para o
cotexo da copia electrónica presentada.

Se algunha das persoas interesadas presenta a documentación complementaria presencialmente,
requirirase para que a emende a través da súa presentación electrónica. Para estes efectos,
considerarase como data de presentación aquela en que fose realizada a emenda.
Sempre que se realice a presentación de documentos separadamente da solicitude deberase indicar o
código e o órgano responsable do procedemento, o número de rexistro de entrada da solicitude e o
número de expediente, se se dispón del.
*- O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde comezará o día
seguinte ao da súa publicación.
- As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2016
e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo de dous meses contado desde o día
seguinte ao da publicación desta orde. Entenderase como último día do prazo o correspondente ao
mesmo ordinal do día seguinte ao 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.
- 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.
- O prazo para a presentación das solicitudes de axudas rematará o 30 de setembro de 2017, aínda que
nesa data non transcorrese o prazo sinalado nos parágrafos anteriores.

A onde acudir
Se ten algunha dúbida técnica pode poñerse en contacto co servizo de atención cidadá no teléfono 012 ou
enviando un correo a 012@xunta.gal
CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
SECRETARÍA XERAL DE EMPREGO
SUBDIRECCIÓN XERAL DE EMPREGO
SERVIZO DE EMPREGO POR CONTA ALLEA
San Lázaro, s/n
15781
Santiago de Compostela
Teléfono: 981957728 / 981544610
Email: secretaria-xeral.emprego@xunta.gal

Obxecto
Coa finalidade de favorecer o emprego estable e facilitar a inserción laboral dos parados e paradas de longa
duración que presentan desvantaxes e dificultades particulares para permanecer no mercado de traballo, esta
orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2017 dos incentivos á
súa contratación por conta allea.
Serán subvencionables ao abeiro deste programa as contratacións indefinidas iniciais realizadas con persoas

desempregadas paradas de longa duración que se formalicen desde o día 1 de outubro de 2016 ata o 30 de
setembro de 2017, ambas inclusive.
A contratación indefinida inicial poderá ser a tempo completo ou a tempo parcial, incluída a modalidade de
fixo descontinuo.
As bases que rexen este programa establecen un procedemento de concesión que non ten a consideración de
concorrencia competitiva, dado que de acordo coa finalidade e obxecto do programa non resulta necesario
realizar a comparación e prelación das solicitudes presentadas nun único procedemento, senón que a
concesión da axuda se realiza pola comprobación da concorrencia na persoa solicitante dos requisitos
establecidos ata o esgotamento do crédito orzamentario.

Beneficiarios
1. Poderán ser beneficiarias das axudas previstas nesta orde as empresas, calquera que sexa a forma xurídica
que adopten, incluídos autónomos e autónomas, as sociedades civís e as comunidades de bens, aínda que
carezan de personalidade xurídica, que contraten por conta allea persoas traballadoras desempregadas de
longa duración, para prestar servizos en centros de traballo situados na Comunidade Autónoma de Galicia,
sempre que se cumpran as condicións e os requisitos establecidos nesta orde para os distintos tipos de axudas
e non incorran nas circunstancias previstas nos números 2 e 3 do artigo 10 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
As sociedades civís e comunidades de bens deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da
agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á
agrupación.
2. 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:
a) Ser condenadas mediante sentenza firme á pena de perda da posibilidade de obter subvencións ou axudas
públicas.
b) Solicitar a declaración de concurso, ser declaradas insolventes en calquera procedemento, acharse
declaradas en concurso, salvo que neste adquirise a eficacia un convenio, estar suxeitas a intervención
xudicial ou ser inhabilitadas conforme a Lei concursal, sen que conclúa o período de inhabilitación fixado na
sentenza de cualificación do concurso.
c) Dar lugar, por causa de que fosen declaradas culpables, á resolución firme de calquera contrato subscrito
coa Administración.
d) Estar incursa a persoa física, as persoas administradoras das sociedades mercantís ou aquelas que exerzan
a representación legal doutras persoas xurídicas nalgún dos supostos de incompatibilidades que estableza a
normativa vixente.
e) Non acharse ao día no cumprimento das obrigas tributarias ou fronte á Seguridade Social ou ter pendente
de pagamento algunha outra débeda coa Administración pública da Comunidade Autónoma nos termos
regulamentariamente establecidos.
f) Ter a residencia fiscal nun país ou territorio cualificado regulamentariamente como paraíso fiscal.
g) Non acharse ao día de pagamento de obrigas por reintegro de subvencións nos termos
regulamentariamente establecidos.
h) Ser sancionada mediante resolución firme coa perda da posibilidade de obter subvencións segundo a Lei
9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia, ou a Lei xeral tributaria.
i) Non poderán acceder á condición de entidade beneficiaria as agrupacións de persoas físicas ou xurídicas,
públicas ou privadas sen personalidade, cando concorra algunha das prohibicións anteriores en calquera dos
seus membros.
j) En ningún caso poderán obter a condición de entidade beneficiaria as asociacións incursas nas causas de

prohibición previstas nos números 5 e 6 do artigo 4 da Lei orgánica 1/2002, do 22 de marzo, reguladora do
dereito de asociación, nin as asociacións respecto das cales se suspendeu o procedemento administrativo de
inscrición por atopárense indicios racionais de ilicitude penal, en aplicación do disposto no artigo 30.4 da Lei
orgánica 1/2002, mentres non se dite resolución xudicial firme en cuxa virtude poida practicarse a inscrición
no correspondente rexistro.
3. 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.
4. A xustificación por parte das persoas solicitantes de non estar incursas nas prohibicións contidas nos
números 2 e 3 anteriores para obter a condición de persoa beneficiaria realizarase mediante declaración
responsable.
Son obrigas das persoas beneficiarias das axudas:
1. Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria,
así como a calquera outra actuación, sexa de comprobación o control financeiro, que poidan realizar os
órganos de control competentes, tanto autonómicos coma estatais ou comunitarios, para o que se achegará
canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores.
2. Comunicar ao órgano concedente calquera modificación das condicións tidas en conta para a concesión da
subvención, así como dos compromisos e obrigas asumidos polas persoas beneficiarias e, de ser o caso, a
obtención concorrente de subvencións, axudas, ingresos ou recursos que financien as actividades
subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se coñeza e, en todo caso, con
anterioridade á xustificación da aplicación dada aos fondos percibidos, tal e como establece o artigo 11.d) da
Lei 9/2007, de subvencións de Galicia.
3. Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e coa Seguridade Social, así como non ter
pendente de pagamento ningunha outra débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da
comunidade autónoma, con anterioridade a ditarse a proposta de resolución de concesión e realizar a proposta
de pagamento da subvención.
4. Dispoñer, se é o caso, daqueles libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente
auditados que exixa a lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa
finalidade de garantir o axeitado exercicio das facultades de comprobación e control.
5. Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos
electrónicos, en canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control.
6. Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de
xuño, de subvencións de Galicia.
7. Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
8. A entidade beneficiaria deberá manter no seu cadro de persoal a persoa traballadora contratada durante un
período mínimo de dous anos contado desde a data de realización da contratación.
No suposto de extinción da relación laboral dalgunha persoa traballadora pola que se concedeu a subvención,
a entidade beneficiaria está obrigada a cubrir a vacante cunha nova contratación indefinida inicial realizada
cunha persoa traballadora desempregada de longa duración pola que se poida conceder unha subvención por
importe igual ou superior ao da persoa que cause baixa e, polo menos, cunha xornada de traballo igual ou
superior á da persoa substituída. Para cumprir esta obriga a empresa ten de prazo ata o último día do mes
seguinte ao da baixa. Esta nova contratación deberá serlle comunicada ao órgano que concedeu a axuda e non
dará lugar, en ningún caso, a unha nova subvención.
9. Manter en cómputo anual o número de persoas traballadoras fixas do seu cadro de persoal, durante un
período mínimo de dous anos, que se contarán desde a data de realización da contratación.
10. Unha vez finalizado o período dos dous anos do cumprimento destas obrigas, corresponderá á Secretaría
Xeral de Emprego levar a cabo a función de control das subvencións concedidas, así como a avaliación e
seguimento deste programa. Para iso, a entidade beneficiaria está obrigada a presentar, nos tres meses
seguintes ao remate deste prazo, unha declaración da media do persoal traballador fixo no conxunto dos

centros de traballo en Galicia do período de 12 meses contados desde o mes seguinte ao da realización das
contratacións subvencionadas. Esta declaración deberá presentarse de cada un dos dous anos seguintes ao
mes en que se realizou a contratación subvencionada. A estas declaracións xuntarase un informe de vida
laboral da entidade correspondente ás 24 mensualidades desde que se realizou a contratación subvencionada.

Requisitos
1. A persoa traballadora pola que se solicita a subvención debe ser persoa desempregada parada de longa
duración, segundo o establecido no artigo 5 desta orde.
2. Como consecuencia da contratación indefinida inicial pola que se solicita subvención ten que
incrementarse o cadro de persoal fixo da empresa, no ámbito territorial de Galicia, respecto aos tres meses
anteriores ao mes de realización da contratación pola que se solicita subvención.
3. Como consecuencia da contratación indefinida que se fomenta ten que incrementarse o emprego neto da
empresa no ámbito territorial de Galicia, respecto aos tres meses anteriores ao mes de realización da
contratación pola que se solicita subvención.
4. Para o cálculo do incremento do cadro de persoal fixo e neto non se computarán ás persoas traballadoras
fixas cuxas baixas se producisen por dimisión da persoa traballadora ou por morte, xubilación, incapacidade
permanente total ou absoluta ou grande invalidez legalmente recoñecidas ou por resolución do contrato de
traballo durante o período de proba.
No caso de que nos tres meses anteriores á contratación pola que se solicita a subvención coincida con
períodos de inactividade de persoas traballadoras fixasdescontinuas, estas computaranse como persoal fixo.
5. A xornada da contratación indefinida inicial a tempo parcial deberá ser igual ou superior ao 50 % da
xornada a tempo completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, na súa falta, da xornada
máxima legal.
6. As contratacións polas que se solicita subvención deberán formalizarse e comunicarse á oficina pública de
emprego na forma regulamentariamente establecida.

Normativa
AUTONÓMICA
Orde do 29 de novembro de 2017 pola que se fai pública a ampliación da dotación orzamentaria para a
concesión das axudas establecidas na Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras do Programa de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de
longa duración e se procede á súa convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 233 do 11 de decembro de 2017).

Normativa
AUTONÓMICA
Corrección de erros. Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa
de incentivos á contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se
procede á súa convocatoria para o ano 201 (DOG nº 88 do 9 de maio de 2017).

Normativa
AUTONÓMICA
Orde do 21 de marzo de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras do Programa de incentivos á

contratación por conta allea das persoas desempregadas paradas de longa duración, e se procede á súa
convocatoria para o ano 2017 (DOG nº 68 do 6 de abril de 2017).

Acceda a este e a outros procedementos relacionados a través da guía de procedementos e servizos da Xunta
de Galicia en https://sede.xunta.gal/guia-de-procedementos-e-servizos

