
TR770A - CONTRATACIÓN INDEFINIDA INICIAL DE MUJERES
DESEMPREGADAS 2022

• Prazo de Presentación
Ata o 30 de setembro de 2022 

• Tipo de axuda
En Concorrencia Non Competitiva (por orde de entrada). Réxime Minimis.

• Obxecto
Axudas á contratación indefinida inicial de mulleres desempregadas que presentan desvantaxes e
dificultades particulares para acceder ou permanecer no mercado de traballo.

• Beneficiarios
Todo tipo de Empresas e Autónomos que teñan un centro de traballo en Galicia.

• Condicións da contratación
As contratacións terán que ser realizadas entre o 1 de xaneiro de 2022 e o 30 de setembro de 2022
A contratación realizada coa muller desempregada deberá ser de carácter indefinido inicial, incluída
a modalidade de fixos-descontinuos dun mínimo de 9 meses de duración e unha xornada a tempo
completo
As contratacións obxecto da axuda terán que ser comunicadas a través da aplicación Contrat@ á
oficina pública de emprego que corresponda, no momento da solicitude.

• Requisitos e exclusións
A entidade beneficiaria desta axuda, entre outras cousas, terá que:

1. Manter no seu cadro de persoal á persoa traballadora contratada durante un período mínimo
de 2 anos, a contar desde a data de formalización do contrato 

2. En  caso  de  extinción  laboral  dalgunha  muller  pola  que  se  concedeu  a  axuda,  terá  a
obrigación de cubrir a vacante coa contratación doutra muller desempregada 

• Contratacións excluídas:
1. Excluídos  os  contratos  realizados  co  cónxuxe,  ascendientes,  descendentes  e  demais

persoas de parentesco ata segundo grao incluído. Non será aplicable esta exclusión cando
a persoa empregadora sexa unha persoa traballadora autónoma que contrate como persoa
traballadora por conta allea ás fillas menores de 30 anos, tanto se conviven ou non co ou,
cando se trate dunha persoa autónoma sen persoas asalariadas e contrate a un só familiar
menor de 45 anos que non conviva no seu mesma residencia nin estea ao seu cargo 

2. As  contratacións  realizadas  con  mulleres  que  nos  6  meses  anteriores  á  data  de
contratación prestasen servizos na mesma empresa ou grupo de empresas mediante un
contrato indefinido ou, nos últimos 3 meses se a contratación foi temporal 

• Cuantias
As  contratacións  indefinidas  iniciais  incentivaranse  cunha  axuda  de  6.000  €  por  cada  muller
desempregada contratada.



No caso de contratacións indefinidas iniciais na modalidade de fixo-descontinuos dun mínimo de 9
meses de duración, incentivaranse de maneira proporcional o tempo de traballo.

• Compatibilidades
As axudas previstas nesta orde serán incompatibles coas axudas que polos mesmos conceptos e
gastos poidan outorgar as administracións públicas. Con todo, serán compatibles, se é o caso, cos
incentivos en forma de bonificacións á Seguridade Social

• Mais información:
https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2022/20220704/AnuncioG0656-170622-0005_es.html


