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III. Outras dIspOsIcIóns

cOnsellería de prOmOcIón dO empregO e Igualdade

EXTRACTO da ORDE do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as 
bases reguladoras do programa de incentivos á contratación vinculada aos 
programas de emprego regulados nas ordes do 27 de decembro de 2019 e do 
31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas no Sistema nacional de 
garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, cofinanciado 
polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se convoca para o ano 
2022 (código de procedemento TR349L).

BDNS (Identif.): 652520.

De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de no-
vembro, xeral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo se 
pode consultar na Base de datos nacional de subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/
bdnstrans/index).

Primeiro. Persoas beneficiarias

Poderán ser persoas e entidades beneficiarias as persoas empregadoras e as empre-
sas, calquera que sexa a forma xurídica que adopten, incluídas as persoas autónomas que 
contraten persoas mozas traballadoras por conta allea para prestaren servizos en centros 
de traballo radicados na Comunidade Autónoma de Galicia, de acordo cos requisitos e con-
dicións que se establecen nos artigos 5, 6 e 7 desta orde. Tamén poden ser beneficiarios os 
centros especiais de emprego, e as empresas de inserción laboral excepto para celebrar 
contratos con persoas con discapacidade e contratos con persoas en situación ou risco de 
exclusión social respectivamente.

Segundo. Obxecto

Esta orde ten por obxecto fixar as bases reguladoras e proceder á convocatoria para o 
ano 2022 do programa de incentivos a contratación por conta allea, que realicen as empre-
sas e persoas empregadoras, vinculados aos Programas de emprego regulados nas ordes 
do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 polas que se establecen as 
bases reguladoras das axudas e subvencións para a realización de programas de emprego 
para persoas mozas incluídas no ficheiro do SNGX (formación e aprendizaxe) no ámbito da 
Comunidade Autónoma de Galicia, e se procede ás súas convocatorias para os anos 2020 
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e 2021, publicadas no DOG núm. 13 do martes 21 de xaneiro de 2020 e DOG núm. 21 do 
martes 2 de febreiro de 2021, respectivamente (código de procedemento TR353B). Ambas 
as dúas ordes cofinanciadas polo FSE, POEX.

2. A finalidade é favorecer o emprego e facilitar a empregabilidade e ocupabilidade das 
persoas mozas que obtiveron a cualificación de aptas nos programas de emprego descri-
tos no parágrafo anterior.

Terceiro. Bases reguladoras

Orde do 3 de outubro de 2022 pola que se establecen as bases reguladoras do progra-
ma de incentivos á contratación vinculada aos programas de emprego regulados nas ordes 
do 27 de decembro de 2019 e do 31 de decembro de 2020 para persoas mozas inscritas 
no Sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Galicia, 
cofinanciado polo FSE, programa operativo de emprego xuvenil, e se procede á súa con-
vocatoria para o ano 2022 (código de procedemento TR349L).

Cuarto. Importe

Estas axudas enmárcase dentro do POEX, cofinanciado cunha porcentaxe do 91,89 % 
pola IEX e o Fondo Social Europeo (FSE) para o período 2014-2020. Para a concesión 
destas axudas destínanse 1.741.213 €.

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

2. O prazo xeral para a presentación das solicitudes das axudas establecidas nesta orde 
comezará o día seguinte ao da súa publicación e rematará o 15 de novembro de 2022.

Santiago de Compostela, 3 de outubro de 2022

María Jesús Lorenzana Somoza 
Conselleira de Promoción de Emprego e Igualdade
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