Guía de procedementos e servizos

TR349I - Programa de incentivos á contratación indefinida inicial de persoas mozas
inscritas no sistema nacional de garantía xuvenil.

Forma presentación
Tramitación en liña
Presencial

Datos solicitude
Prazo de presentación: 31/12/2015 - 30/09/2016.
O novo prazo para a presentación das solicitudes de axudas comezará ao día seguinte ao da publicación da orde do 24 de
setembro de 2015 (DOG nº 185 do 28 de setembro de 2015) e rematará o 31 de outubro de 2015.
Prazo de resolución: Tres meses
Sentido do silencio administrativo: Negativo

Documentación
Formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.es, de acordo co
establecido nos artigos 27 da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos
e 24 do Decreto 198/2010, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de
Galicia e nas entidades dela dependentes. Para a presentación das solicitudes por vía electrónica será necesario o
Documento Nacional de Identidade electrónico ou calquera dos certificados electrónicos recoñecidos pola sede
electrónica da Xunta de Galicia,da persoa solicitante ou da persoa representante que actúe con poder suficiente.
A documentación complementaria poderá presentarse electrónicamente utilizando calquera procedemento de copia
dixitalizada do documento orixinal. Neste caso, as copias dixitalizadas presentadas garantirán a fidelidade co
orixinal baixo a responsabilidade da persoa solicitante ou representante. A Administración poderá requirir a
exhibición do documento orixinal para o cotexo da copia electrónica presentada segundo o disposto no artigo 35.2
da Lei 11/2007, do 22 de xuño, de acceso dos cidadáns aos servizos públicos, e 22.3 do Decreto 198/2010, do 2 de
decembro, polo que se regula o desenvolvemento da Administración electrónica na Xunta de Galicia e nas
entidades dela dependentes.
A documentación complementaria tamén poderá presentarse en formato papel en calquera dos lugares e rexistros
establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das Administracións públicas e
do procedemento administrativo común.
As copias dos documentos gozarán da mesma validez e eficacia que os seus orixinais sempre que exista
constancia de que sexan auténticas.
3. A sede electrónica da Xunta de Galicia ten á disposición das persoas interesadas unha serie de modelos
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normalizados dos trámites máis comunmente utilizados na tramitación administrativa, que poderán ser presentados
en calquera dos lugares e rexistros establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime
xurídico das Administracións públicas e do procedemento administrativo común.

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.es

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CORUÑA
Avda. Salvador de Madariaga, 9-1º
15008
Teléfono: 981185771 Fax: 981185701
Email: xefaturaterritorial.ctb.coruna@xunta.es

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE LUGO
Ronda da Muralla, 70
27071
LUGO
Teléfono: 982294271 Fax: 982294359

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE OURENSE
Avda. da Habana, 79
32004
OURENSE
Teléfono: 988386224 Fax: 988386770

CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA
XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
R/ Concepción Arenal, 8-2º
36201
VIGO
Teléfono: 986817022 Fax: 986817010

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL
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XEFATURA TERRITORIAL DE PONTEVEDRA
Praza Pai Fernando Olmedo, s/n
36001
PONTEVEDRA
Teléfono: 986866790

Obxecto
Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o ano 2016 dos programas de
incentivos a contratación por conta allea que teñen por finalidade favorecer o emprego estable e facilitar a empregabilidade
e ocupabilidade das persoas mozas inscritas no Sistema Nacional de Garantía Xuvenil, a través dos seguintes programas:
a) Programa de incentivos á contratación indefinida inicial das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía
xuvenil.
b) Programa de incentivos á contratación temporal das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil e
a súa transformación en contrato indefinido.

Beneficiarios
Poderán ser entidades beneficiarias dos incentivos previstos nesta orde as 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, de acordo cos requisitos e
condicións que se establecen nesta orde.
No caso de sociedades civís, comunidades de bens e Unións Temporais de Empresas deberá facerse constar
expresamente, tanto na solicitude coma na resolución de concesión, os compromisos de execución asumidos por cada
membro da agrupación, así como o importe de subvención que se vai aplicar para cada un deles, que terán igualmente a
consideración de beneficiario. En calquera caso, deberán nomear unha persoa representante ou apoderada única da
agrupación, con poderes bastantes para cumprir as obrigas que, como beneficiaria, lle correspondan á agrupación. No
suposto de Unións Temporais de Empresas cada empresa que forme parte desta unión deberá reunir os requisitos esixidos
para acceder ás axudas.

Requisitos
1. A persoa moza pola que se solicita a subvención debe estar inscrita no Sistema nacional de garantía xuvenil, estar
desempregada na data da súa contratación indefinida e non ter traballado nos trinta días naturais anteriores á data da
contratación.
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 ao mes anterior 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 ao mes anterior ao mes de realización da contratación pola que se solicita
subvención.
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4. Para o cálculo do incremento do cadro de persoal fixo e neto non se computarán ás persoas traballadoras fixas cuxo
contrato de traballo se extinga por causas obxectivas ou por despedimento disciplinario que non sexan declarados
improcedentes ou 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 durante o período de proba.
No caso de que no mes anterior á contratación pola que se solicita a subvención coincida con períodos de inactividade de
persoas traballadoras fixas-descontinuas, estas computaranse como persoal fixo.
5. A xornada da contratación indefinida inicial a tempo parcial deberá ser como mínimo do 50 % da xornada a tempo
completo establecida no convenio colectivo de aplicación ou, no seu defecto, 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.
Son obrigas das entidades beneficiarias dos incentivos:
a) Someterse ás actuacións de comprobación que efectuará a Consellería de Economía, Emprego e Industria, así como a
calquera outra actuación de control que poidan realizar os órganos competentes, tanto autonómicos coma estatais ou
comunitarios, para o cal se achegará canta información lle sexa requirida no exercicio das actuacións anteriores. En
especial, por tratarse de axudas cofinanciadas co Fondo Social Europeo, a entidade beneficiaria quedará sometida ás
verificacións que poidan realizar os organismos implicados na xestión e seguemento do FSE.
b) 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.
c) Estar ao día das súas obrigas tributarias estatais e autonómicas e da 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.
d) Dispoñer dos libros contables, rexistros dilixenciados e demais documentos debidamente auditados nos termos esixidos
pola lexislación mercantil e sectorial aplicable á entidade beneficiaria en cada caso, coa finalidade de garantir o axeitado
exercicio das facultades de comprobación e control.
Agás aquelas entidades beneficiarias que pola normativa vixente estean exentas da obriga de levar a cabo unha
contabilidade, as entidades beneficiarias teñen a obriga de levar unha contabilidade separada ou un código contable
axeitado para os ingresos da subvención.
e) Conservar os documentos xustificativos da aplicación dos fondos recibidos, incluídos os documentos electrónicos, en
canto poidan ser obxecto das actuacións de comprobación e control. En especial, e dado que as subvencións concedidas
ao abeiro desta orde están cofinanciadas polo Fondo Social Europeo e pola Iniciativa de Emprego Xuvenil, as persoas ou
entidades beneficiarias deberán manter unha pista de auditoria suficiente e conservar os documentos xustificativos da
aplicación dos fondos recibidos, durante os tres anos seguintes á certificación dos gastos á Comisión Europea, de
conformidade co artigo 140.1 do Regulamento (UE) 1303/2013, en canto poidan ser obxecto das actuacións de
comprobación e control. A data de certificación dos gastos á Comisión Europea será publicada no Diario Oficial de Galicia.
f) Adoptar as medidas axeitadas de difusión para dar publicidade ao financiamento público das actuacións subvencionadas
pola Consellería de Economía, Emprego e Industria. Neste sentido, a aceptación da axuda comunitaria implicará a súa
aparición na lista pública conforme ao establecido no artigo 10.6 desta orde.
g) Proceder ao reintegro dos fondos percibidos nos supostos previstos no artigo 33 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de
subvencións de Galicia.
h) Aqueloutras obrigas establecidas no artigo 11 da Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.
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Normativa
AUTONÓMICA
ORDE do 29 de decembro de 2015 pola que se establecen as bases reguladoras do programa de incentivos á contratación
das persoas mozas inscritas no Sistema nacional de garantía xuvenil, con cargo ao Programa operativo de emprego
xuvenil, e se procede á súa convocatoria para o ano 2016.

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