Praza de Insuela S/N
15123 - CAMARIÑAS
981 737004 Fax: 981 736199
mjimenez.desenvolvemento@camarinas.net
www.camarinas.net

INCENTIVOS Á CONTRATACION 2012
DOG 155 do 14/08/2012 Orden 6/8/2012. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
CONTRATACION INDEFINIDA (programa CONII) a tempo completo.
PARA EMPRESAS CUN 75% DE PERSOAL INDEFINIDO
- Ata 8.000€ se son microempresas en concellos rurais e 8.500€ para mulleres
contratadas
- Ata 7.000€ para microempresas e 7.500€ si contrata mulleres
- 6.000€ por contratación 6.500€ para mulleres
PARA RESTO EMPRESAS
- Ata 7.200€ se son microempresas en concellos rurais e 7.700€ para mulleres
contratadas
- Ata 6.300€ para microempresas e 6.800€ si contrata mulleres
- 5.400€ e 5.900€ se son mulleres
Beneficiarios:
Empresas que sexan colaboradoras da Consellería de Traballo e as políticas activas
de emprego.Estas son:
- Empresas nas que fixera o alumnado practicas non laborais dos certificados de
profesionalidad subvencionado pola Consellería de Traballo ou en colaboracon coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
- Empresas que realicen formaciópn con compromiso de contratación ou colaboren
en programas de inclusión social
- Empresas que contraten alumnado dos cursos das convocatorias da Consellería ou
dos programas de formación-emprego, cooperación, programas integrados de
emprego
- Empresas que PRESENTEN OFERTA de traballo no Servizo Publico de Emprego
de Galicia
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas que participe ou participase nalgún dos programas de fomento da
empregabilidade no SPEGalicia.
Deben ser contratos acorde coa súa formación ou tituLación.
Os colectivos prioritarios son: desempregados/as longa duración, esgotasen prestacións por
desemprego, RISGA, de 45 ou máis anos, mocidade sen cualificación, vítimas violencia xénero,
colectivos exclusión social e MULLERES DESEMPREGADAS en xeral.
Só aos autonomos subvencionarase a contratacion de familiares.
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INCENTIVOS Á CONTRATACION 2012
DOG 155 do 14/08/2012 Orden 6/8/2012. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
PROGRAMA CONIIP. CONTRATACION INDEFINIDA TEMPO PARCIAL (50%
da xornada máxima legal ou de convenio da empresa)
Maximo 2.500€
Beneficiarios:
Empresas que sexan colaboradoras da Consellería de Traballo e as políticas activas
de emprego.Estas son:
- Empresas nas que fixera o alumnado practicas non laborais dos certificados de
profesionalidad subvencionado pola Consellería de Traballo ou en colaboracon coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
- Empresas que realicen formaciópn con compromiso de contratación ou colaboren
en programas de inclusión social
- Empresas que contraten alumnado dos cursos das convocatorias da Consellería ou
dos programas de formación-emprego, cooperación, programas integrados de
emprego
- Empresas que PRESENTEN OFERTA de traballo no Servizo Publico de Emprego
de Galicia
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas que participe ou participase nalgún dos programas de fomento da
empregabilidade no SPEGalicia.
Deben ser contratos acorde coa súa formación ou tituLación e teñen que ser mantidas estas prazas
mínimo 3 anos e o cadro de pesoal fixo da empresa o mesmo tempo
Os colectivos prioritarios son: desempregados/as longa duración, esgotasen prestacións por
desemprego, RISGA, de 45 ou máis anos, mocidade sen cualificación, vítimas violencia xénero,
colectivos exclusión social e MULLERES DESEMPREGADAS en xeral.
Só aos autonomos subvencionarase a contratacion de familiares.
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INCENTIVOS Á CONTRATACION 2012
DOG 155 do 14/08/2012 Orden 6/8/2012. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
PROGRAMA ESTABILIZA. CONVERSION A INDEFINIDO DE CONTRATACION
TEMPORAIS
- Maximo 2.000€
- Poden subvencionarse as conversions de contratos de practicas, formación,
aprendizaxe, revezamento ou subsitución por anticipo de idade de xubilación sen
que estes contratos estivesen vixente en datas anteriores á conversión.
- Subvencionanse conversiones realizadas con contratos temporais vixentes a 30 de
setembro de 2011 e se fixeran indefinidos dende o 1 de outubro de 2011 ata o 14
agosto de 2012.
- Tamén subvencionase conversións de contratos temporais vixentes no 14 de
agosto de 2011. Estas onversións poderan realizarse ata o 30 de setembro de 2012
para ser subvencioandos
Beneficiarios:
SÓ PARA MICROEMPRESAS que sexan colaboradoras da Consellería de Traballo e
as políticas activas de emprego.Estas son:
- Empresas nas que fixera o alumnado practicas non laborais dos certificados de
profesionalidad subvencionado pola Consellería de Traballo ou en colaboracon coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
- Empresas que realicen formaciópn con compromiso de contratación ou colaboren
en programas de inclusión social
- Empresas que contraten alumnado dos cursos das convocatorias da Consellería ou
dos programas de formación-emprego, cooperación, programas integrados de
emprego
- Empresas que PRESENTEN OFERTA de traballo no Servizo Publico de Emprego
de Galicia
Requisitos Beneficiarios:
Entendese conversions cando o cambio de modalidade de contratacion se produce sen ruptura da
relacion laboral da empresa.
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INCENTIVOS Á CONTRATACION 2012
DOG 155 do 14/08/2012 Orden 6/8/2012. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
PROGRAMA INSERTA. CONTRATACION TEMPORAL
Para contratacións realizadas entre o 1 de outubro de 2012 e o 30 de setembro de
2012.
- Para contratación de 6 a 12 meses de persoas desempregadas pertecentes a
colectivos exclusión social.
Contratos de 6 meses…2.500€
Contratos de 7 meses..2.900€
Contratos de 8 meses…3.300€
Contratos de 9 meses..3.700€
Contratos de 10 meses…4.200€
Contratos de 11 meses..4.620€
Contratos de 12 meses…5.000€
- Para CONTRATOS INTERINIDADE para excedencia por coidado de familiares no
menora 4 meses, nin superior a 3 anos ou redución de xornada polas mesmas
causas, realizados con calquera persoa desempregada. Ata 2.000€
Beneficiarios:
Empresas que sexan colaboradoras da Consellería de Traballo e as políticas activas
de emprego.Estas son:
- Empresas nas que fixera o alumnado practicas non laborais dos certificados de
profesionalidad subvencionado pola Consellería de Traballo ou en colaboracon coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
- Empresas que realicen formaciópn con compromiso de contratación ou colaboren
en programas de inclusión social
- Empresas que contraten alumnado dos cursos das convocatorias da Consellería ou
dos programas de formación-emprego, cooperación, programas integrados de
emprego
- Empresas que PRESENTEN OFERTA de traballo no Servizo Publico de Emprego
de Galicia
Requisitos Beneficiarios:
Para contratacions realizadas con persoas desempregadas que realizasen ou realicen programas de
fomento de empregabilidade e que perteza a colectivos de exclusión social:Participantes en procesos
de rehabilitación ou reinserción de drogodependientes, internos de centros penitenciarios, liberados
condicionais, exreclusos sen emprego anterior fixo, mulleres procedentes de casas de acollida con
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problemasde reinserción, pesoas que abandonasen a prostitución, transexuais ou en proceso de
reasignación sexual, menores idade internos, liberdade vixiada e exreclusos, persoas baixo tutela
xudicial ou garada legal na administracion ata a súa maioria de idade, inmigrantes que pasen a ser
residentes con dificultades inserción, emigrantes retornados con dificultades, minorias etnicas,
vivitmas de violencia de xenero.
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INCENTIVOS Á CONTRATACION 2012
DOG 155 do 14/08/2012 Orden 6/8/2012. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2012
Contía da Subvención:
PROGRAMA EMPORFOR
Para contratacións dende o 26 de xaneiro de 2011 ata 30 de setembro de 2012
- Contratacións mínima de 12 meses cunha xornada inicial igual ao 70% da xornada
legal ou convenio da empresa. Ata 3.500€.
Si estes contratos se converte en indefinido antes do 30 de setembro se incrementará
esta axuda con 2.500€ máis
Beneficiarios:
Empresas que sexan colaboradoras da Consellería de Traballo e as políticas activas
de emprego.Estas son:
- Empresas nas que fixera o alumnado practicas non laborais dos certificados de
profesionalidad subvencionado pola Consellería de Traballo ou en colaboracon coa
Consellería de Educación e Ordenación Universitaria
- Empresas que realicen formaciópn con compromiso de contratación ou colaboren
en programas de inclusión social
- Empresas que contraten alumnado dos cursos das convocatorias da Consellería ou
dos programas de formación-emprego, cooperación, programas integrados de
emprego
- Empresas que PRESENTEN OFERTA de traballo no Servizo Publico de Emprego
de Galicia
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas que participe ou participase nalgún dos programas de fomento da
empregabilidade no SPEGalicia e pertenza a un destes colectivos
- Desempregados/as de longa duración
- Agotansen as prestacións por desemprego
- Perceptores de RISGA
- De 45 ou máis anos.

