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15123 - CAMARIÑAS
981 737004 Fax: 981 736199
mjimenez.desenvolvemento@camarinas.net
www.camarinas.net

TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E
CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)
DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2011
Contía da Subvención:
-CONTRATACIÓN INDEFINIDA con persoas desfavorecidas
- Proporcionais ao tempo da xornada
- 6.000 € : empresas con taxa de estabilidade do 75% ou superior a do seu convenio
específico
- 4.000 € resto das empresas
Incrementos:
-Mulleres: 10%
-Micoremepresas: 25%
-Concellos rurais: 50%
-Mozos e mozas con cualificación en contratados no grupo de cotización
correspondente á súa titulación profesional: 50%
Beneficiarios:
- Empresas que incrementen o cadro de persoal ou o emprego neto sobre os 3
últimos meses, sen ter en conta baixas voluntarias, xubilación e outras
Exclusións:
- Contratos con persoas relacionadas ou dependentes do empresario/xerente ata o
2º grao de consanguinidade. Excepto para autonomos que poderá subvencionarse
contratos de fillos e fillas menores de 30 anos ou cando contrate ao seu primeiro
traballador/a familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin este ao
seu cargo.
- Persoas con contrato indefinido na empresa nos últimos 24 meses e Persoas con
contrato indefinido rematado nos 3 meses anteriores
Non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores: a) Pesca e acuicultura b)
Produción agrícolas c) Actividade de exportación d) Carbón e) Empresas en crise.
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas:A. de longa duración, B. que esgotasen as prestacións por desemprego ou
subsidio, C. maiores de 45 anos, D. de 30 ou menos anos de idade, sen cualificación, E. vítimas de
violencia de xénero, X. Mozos e mozas desempregados con cualificación
O PRAZO DOS CONTRATOS ENTRE O 1 DE XULLO 2010 E 0 28 DE MARZO DE 2011 SERA O 28
DE MAIO DE 2011
O PRAZO PARA SOLICITAR AXUDA É ATA UN MES DENDE A ALTA SSOCIAL EN XERAL
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TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E
CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)
DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2011
Contía da Subvención:
CONTRATACIÓN TEMPORAL & meses
En función da xornada a tempo completo
6 meses - 2.520 € 7 meses - 2.940 €
8 meses - 3.360 € 9 meses - 3.780 €
10 meses - 4.200 € 11 meses - 4.620 €
12 meses - 5.040 €
Contratos de interinidade coidado de familiar entre 4 meses e 3 anos con persoas
desempregadas, 1.800 €.
Beneficiarios:
Contratacion temporais dende o 1xullo de 2010 ata data de finalizacion.
Exclusións:
- Contrato con persoas relacionadas co empresario/xerente ata o 2º grao de
consanguinidade. Excepto fillos e fillas menores de 30 anos ou un familiar menor de
45 anos que non conviva con este ou estea ao seu cargo.Excepto para autonomos
que poderá subvencionarse contratos de fillos e fillas menores de 30 anos ou cando
contrate ao seu primeiro traballador/a familiar menor de 45 anos que non conviva
no seu fogar nin este ao seu cargo.
Non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores:
a) Pesca e acuicultura
b) Produción agrícolas
c) Actividade de exportación.
D) Carbón
e) Empresas en crise.
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas:A. de longa duración, B. que esgotasen as prestacións por desemprego ou
subsidio, C. maiores de 45 anos, D. de 30 ou menos anos de idade, sen cualificación, E. vítimas de
violencia de xénero,F- Persoas colectivo risco exclusion X. Mozos e mozas desempregados con
cualificación
O PRAZO PARA SOLICITAR AXUDA É ATA UN MES DENDE A ALTA SSOCIAL EN XERAL.
O PRAZO DOS ENTRE O 1 DE XULLO 2010 E 0 28 DE MARZO DE 2011 SERA O 28 DE MAIO DE
2011
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TR348 A/B- CONTRATACION INDEFINIDA INICIAL E
CONVERSION TEMPORAL A INDEFINIDO (FSE)
DOG 61 do 28/03/2011 Orden 21/3/2011. C. de Traballo e Benestar.
DATA REMATE: 30/09/2011
Contía da Subvención:
CONVERSION TEMPORAL EN INDEFINIDO
Proporcionais ao tempo da xornada
- 3.000 € : empresas con taxa de estabilidade do 75% ou superior a do seu convenio
específico
- 2.000 € resto das empresas
Beneficiarios:
- Empresas que incrementen o cadro de persoal ou o emprego neto sobre os 3
últimos meses, sen ter en conta baixas voluntarias, xubilación e outras
- Que non transcurrisen máis de 24 meses desde a contratacion temporal, excepto
que a modalidade de contrato o permita
Exclusións:
- Contratos con persoas relacionadas ou dependentes do empresario/xerente ata o
2º grao de consanguinidade. Excepto para autonomos que poderá subvencionarse
contratos de fillos e fillas menores de 30 anos ou cando contrate ao seu primeiro
traballador/a familiar menor de 45 anos que non conviva no seu fogar nin este ao
seu cargo.
- Persoas con contrato indefinido na empresa nos últimos 24 meses
Non poderán concederse a empresas dos seguintes sectores: a) Pesca e acuicultura b)
Produción agrícolas c) Actividade de exportación d) Carbón e) Empresas en crise.
Requisitos Beneficiarios:
Persoas desempregadas:A. de longa duración, B. que esgotasen as prestacións por desemprego ou
subsidio, C. maiores de 45 anos, D. de 30 ou menos anos de idade, sen cualificación, E. vítimas de
violencia de xénero,F- Persoas colectivo risco exclusion X. Mozos e mozas desempregados con
cualificación

Conceptos Subvencionables:
- Para as microempresas pode subvencionarse calquera transformación de contrato
temporal en indefinido. - Outras empresas:subvencionable a transformacion de
empregados/as de 30 anos e menores sí si tiveran contratos en practicas,
formacion, de revezamento e de substitucion por anticipo da idea de xubilacion. Ou
vitimas de violencia ou colectivo en risco de exclusión
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