
PROGRAMA EMPREGA XUVENTUDE DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN 
E FORMACIÓN DE PERSOAS MOZAS. 

 
 
A continuación descríbense brevemente as características principais desta convocatoria de axudas, 
aínda que a información que se considerará oficial a todos os efectos será a publicada na Orde do 
26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega 
Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 69 do 9 de abril de 2019).  

OBXECTO 
 
1. Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras polas cales se rexerá, en réxime de 
concorrencia non competitiva e no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, a convocatoria das 
subvencións establecidas pola Consellería de Economía, Emprego e Industria para o ano 2019, coa 
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. 
 
2. 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 (procedemento TR349T). 
 
Inclúense dous tipos de axuda compatibles: 
 
a) Bono de contratación, por medio do cal se proporcionará 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. 
 
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. 
 
 

IMPORTE DAS AXUDAS 
 
Bono de contratación para incentivar á contratación indefinida inicial e a temporal inicial cunha 
duración mínima de doce meses de persoas mozas 
 
-  Para as contratacións indefinidas iniciais: 6.000 euros por cada persoa desempregada menor de 
30 anos contratada que cumpra os requisitos mencionados no artigo 21. 
No caso de contratacións na modalidade de fixos-descontinuos a contía do incentivo será 
proporcional ao tempo de traballo. 
-  Para as contratacións temporais cunha duración mínima inicial de doce meses: 3.000 euros por 
cada persoa desempregada menor de 30 anos que cumpra os requisitos mencionados no artigo 21. 
 
3. As contías establecidas nos puntos 1 e 2 incrementaranse nun 25 % nos seguintes 
casos, que son acumulables entre si: 
– Se é unha empresa con máis de 50 persoas traballadoras e cunha taxa de estabilidade igual ou 
superior ao 70 %. 
– Se a actividade da entidade solicitante pertence ao ámbito de sectores estratéxicos. 
 
Programa de bonos de formación. Programa de financiamento de acción formativas no centro de 
traballo 
 
- No caso das contratacións indefinidas iniciais: 4.000 euros por cada persoa traballadora dada de 
alta nun contrato indefinido  
- No caso das contratacións temporais: 2.000 euros por cada persoa contratada por medio dun 
contrato temporal inicial de doce meses. 
 



A QUEN VAI DIRIXIDO 
 
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. 
 

PRAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 
 
-  Polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 1 de outubro de 2018 e o 9 
de abril de 2019: desde o 10 de abril de 2019 ata o 10 de xuño de 2019 
-  Polas contratacións por conta allea subvencionables realizadas entre o 10 de abril de 2019 e o 30 
de setembro de 2019: desde o 10 de abril de 2019 ata o último día do segundo mes seguinte á 
dataen que se inicie a relación laboral indefinida ou temporal pola cal se solicita subvención. 
 
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. 
 

NORMATIVA 
Orde do 26 de marzo de 2019 pola que se establecen as bases reguladoras do programa Emprega 
Xuventude de incentivos á contratación e formación de persoas mozas, e se procede á súa 
convocatoria para o ano 2019 (DOG nº 69 do 9 de abril de 2019). 
 
 

MÁIS INFORMACIÓN 
 
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2019/20190409/AnuncioG0424-280319-0001_gl.pdf 
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