
Lugo, 28 de xuño do 2016





Axudas á contratación de persoal técnico para a realizaciónde actividades de I+D+i

Co obxectivo de estimular a demanda no sector público e privado de persoal preparado desenvolver estas actividades

Para xerar emprego de calidade e incrementar a competitividade dos axentes do sistema galego de innovación.



ORZAMENTO
3 millóns de euros
(2M€ na convocatoria, ampliable a 3M€)

CONTÍA DA AXUDA
10.000 euros/contrato

ALCANCE
300 contratos en 2016



Publicación da convocatoria
(15 xuño 2016)

Presentación de solicitudes
1 mes

Resolución
de concesión

2 meses
Contratacións

(desde 15 de setembro 
ata 1 de decembro de 2016)



11 22 33 44

1. CARACTERÍSTICAS DA AXUDA
2. PRESENTACIÓN SOLICITUDES
3. CRITERIOS DE VALORACIÓN
4. PAGAMENTO DA AXUDA



- Empresas - Organismos publicos e privados  de investigación
- Período mínimo: 12 meses.

- Actividades a desenvolverse na comunidade autónoma de Galicia e aliñadas coa RIS3 Galicia.
- Custo mínimo anual por persoal contratado, (incluídos custos salariais e Seguridade Social  
cargo da empresa): 24.000 euros.

Características contratos

Con centro de traballo en Galicia

Características contratos:

Entidades beneficiarias:
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• Titulados universitarios (Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado, Diplomado, Enxeñeiro Técnico ou Arquitecto Técnico)
• Menores de 35 anos
• Sen experiencia laboral superior a 12 meses na súa categoría profesional (non se computarán as prácticas que formen parte dos currículos para a obtención das titulacións 

correspondentes, as prácticas non laborais e as bolsas)

• Que non foran contratados en 2016 pola entidade que solicita a axuda

A selección e contratación do persoal, así como as súas condicións laborais 
e funcións serán competencia exclusiva da entidade solicitante

Persoal a contratar:
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10.000 euros por cada persoa contratada

Máximo de 10 contratos por entidade beneficiaria

Compatible coas bonificacións ou reducións de cotizacións á 
Seguridade Social

Réxime de MINIMIS no caso das empresas.

22 33 441. CARACTERÍSTICAS DA AXUDA1. CARACTERÍSTICAS DA AXUDA



- Certificado dixital do representante legal da entidade solicitante.
- Chave 365:

Información generalAlta electrónica

Presentación exclusivamente telemática:  sede.xunta.es:
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• ANEXO I. Solicitude (formulario)

• ANEXO II. Memoria técnica (pdf)

• ANEXO III. RIS3 Galicia

Procedemento IN848C
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1. Tipo de contrato (ata 15 ptos)

2. Experiencia profesional previa (ata 12 ptos)

3. Perfil do persoal a contratar (ata 12 ptos)

4. Custo anual do persoal a contratar (ata 15 ptos)

5. Titulación do persoal a contratar (ata 3 ptos)

6. Nº contratos a realizar pola entidade solicitante (ata 10 ptos)
7. Prestación dun plan de formación complementario (ata 3 ptos)

Criterios avaliables mediante fórmulas (ata 70 puntos):

De producirse empates, resolveranse coa maior puntuación obtida no criterio establecido en primeiro lugar, e así sucesivamente.
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Exemplo de aplicación dos criterios de valoración
Muller de 33 anos, Licenciada en bioloxía, con doutorado e unha experiencia profesional de 4 meses. Contrato indefinido cun custe anual de 38.000€ cun plan de formación de 50 horas. (A entidade solicita dous contratos).

CRITERIO VALORACIÓN TIPO PUNTUACIÓN 
1. Tipo de contrato Indefinido 15 ptos
2. Experiencia profesional 4 meses 8 ptos
3. Perfil da persoa Muller 7 ptos
4. Custo anual da persoa a contratar 38.000€ 9 ptos
5. Titulación Doutora 3 ptos
6. Nº Contratos solicitados Dos 2 ptos
7. Prestación dun plan de formación 50h 2 ptos

TOTAL 46 Ptos



Contratación do persoal, no prazo e termos establecidos na resolución
Alta na Seguridade SocialGrupo cotización (1 ou 2) Contratos comunicadosa través de CONTRAT@

a. Contratación do persoal

Posibilidade de autorizar cambios de persoal por outro con idénticas características 
das puntuadas, sempre que o cese do dito persoal estea motivado por causas obxectivas 

(non superación período de proba, cese voluntario...)
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b. Documentación

2016: 5. 000 euros
(ata 0 15/12/2016)

- Modelo de solicitude- Copias contrato persoal- Alta na seguridade Social (modelos TA2R e IDC)- Certificado vida laboral- Documento de información ao persoal contratado

2017: 5. 000 euros
(do 01/02/2017 ata o 15/03/2017)

- Modelo de solicitude- Verificación de oficio da continuidade da contratación
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• Páxina web da Axencia Galega de Innovación (http://gain.xunta.es)
• Principia.gal (http://principia.gal/)
• Telefonicamente 981 957 393/881 999 160/881 999 121
• No enderezo electrónico servizos.gain@xunta.es
• Persoalmente
• Na guía de procedementos e servizos administrativos no enderezo http://sede.xunta.es

INFORMACIÓN AOS INTERESADOS



http://principia.gal/


