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SUBV. PROMOCION DA INTEGRACIÓN DE PERSOAS CON
DISCAPACIDADE (TR343A)
DOG 162 do 27/08/2012 Orden 21/8/2012. C. deTraballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
CONTRATACION INDEFINIDA
-Ata 3.907 € por traballador e 5.107€ traballadora.
-Incentivo adicional : 1.000€ para persoas con especiais dificultades de inserción,
500€ para persoas procedentes de centros especias de emprego e 500€ para empresas
de ata 49 traballadores ou en concellos rurais.
- No caso dun enclave laboral: Ata7.814€ para persoas especiais dificultades, paralise
cerebral, enfermidade mental ou discapacidade intelectual de 33% ou máis, ou
discapacidade fisica senhdoraial de 65% ou máis.
-Para contratacion temporal de mínimo 12 meses procedente de centros especias ata
2.000€ e mulller ata 2.600€. Estas cuantías incrementaranse con 600€ máis nos casos
xa mencionados antes.
-Para proxectos de emprego con apoio poderaá acadar atat 9160€
- Para adaptacion de posto traballo ata 902€ (pode solicitarllo o traballador se non o
fai a empresa e para contratos temporais de duración mínima de 12 meses)
- Para contrtacion de sicapitados/as no marco de proxecto de emprego con apoio.
Subvencionarase cun incremento do 50% das cantidades para contratacion
indefinida e un incremento do 25% nas cantidades para contratacion temporal
Beneficiarios:
-Calquera empresa radicada en Galicia que contrate persoas con discapacidade
excluido os sectores pesca, acuicultura, producion primaria de produtos agricolas da
lista do anexo I do Tratado CE e axudas mínimis, actividades exportacións a paises
terceiros ou membros cando a axuda se cincule a cantidades exportadas, sector
carbón e empresas definidas como empresas en crise.
Requisitos Beneficiarios:
- Persoas desempregadas con discapacidade recoñecidas mínima do 33% ou que procedan dun centro
especial de emprego.
- Para contratos indefinidos ou transformación de contratos temporais en indefinidos realizadas entre
o 1 de outubro de 2011 ata 30 setembro de 2012
- Para contratacion en proxectos de emprego con apoio
- Para adapatacion de postos de traballo ou EPI de contratacions realizadas entre o 1 de outubro de
2011 ata o 30 de setembro de 2012
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