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DATA REMATE:   30/09/2020

Contía da Subvención:

BONO CONTRATACION. 10.000€ por cada contrato indefinido. Proporcional no 
caso de fixo-discontinuo. Para contrato temporal de 12 meses axuda de 5.000€
Estas axudas se incrementan un 25% máis si é maior de 45 anos, centro de traballo 
en zona rural, emigrante retornado o persoa Trans, Empresa de máis de 50 
traballadores cunha taxa establidade igual ou superior ao 70% ou si a actividade da 
empresa está na listaxe de sectores estratexicos
BONO FORMACION(opcional) para formacion das persoas contratadas nesta liña 
de axuda. Mínimo 70 horas e 50 horas para temporais. Dentro dos 3 primeiros meses 
de contrato. Non pode ser teleformacion, nin formación a distancia

Beneficiarios:

Empresas en xeral.
Para contratacións que se realicen indefinidas ou temporais A TEMPO COMPLETO 
dun mínimo de 12 meses para persoas desempregadas de longa duracion 
(incritos/as no SEPES mínimo 12 meses durante os 18 meses anteriores á 
contratación. Incluese fixos discontinuos tamen a tempo completo
Para as contratacións feitas entre o 1 de outubro de 2019 e o 7 de xaneiro de 2020. O 
PRAZO DE SOLICITUDE REMATA O 7 DE MARZO
O PRAZO XERAL será 2 MESES dende a data de contratación

INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN INDEFINIDA DOS PARADOS 

DE LONGA DURACIÓN(TR349R)

Requisitos Beneficiarios:

As contratacion deben supoñer incremento do cadro de persoal neto nos ultimos tres meses da 
empresa
As persoas autonomas poderan contratar fillos/as menores de 30 anos (convivan ou non con eles) e si 
é a primeira contratación tamen pode ser calquera familiar menor de 45 anos que non conviva nin 
estea ao seu cargo
OBRIGA DE MATER 2 ANOS AS CONTRATACIONS INDEFINIDAS. No caso de baixas ten que 
substituila polo procedemento establecido na orde
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