PEMES

O PEL, Plan de emprego local
2016-2019 é unha aposta da
Deputación da Coruña polo
emprego público e privado. É un
esforzo de todos e todas, no que
investimos 30 millóns de euros
para estimular o mercado laboral
na provincia.

Apoiamos os concellos e as
empresas da provincia para
a contratación de persoas
desempregadas, obxectivo
final do PEL.
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Axudamos as persoas emprendedoras na posta en marcha da súa
idea de negocio, fomentamos o
crecemento sostible e innovador
da nosa provincia

√-Inicio

Dirixido a...
√ PEMES e micropemes en calquera modalidade xurídica, con domicilio fiscal
en concellos da provincia da Coruña de menos de 20.000 habitantes.

Obxectivos...
√ Apoiar ao tecido empresarial da provincia
√ Contribuír á inserción laboral das persoas desempregadas
√ Favorecer o emprego estable e de calidade
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√-Inicio

Consiste en...
√ Axudas a empresas para creación ou ampliación do seu cadro de persoal,
mediante a contratación laboral de persoas en situación de desemprego.
√ Cada empresa solicitante poderá contratar como máximo a unha persoa traballadora por un período mínimo de 12 meses.
√ A axuda cubre o 75% dos custos salariais totais da persoa traballadora, inculídas as cotas á Seguridade Social.

Requisitos das persoas
a contratar...
√ Estar empadroada en calquera municipio da provincia da Coruña
√ Estar en situación de desemprego no momento da contratación e inscrita
como demandante de emprego na Oficina de Emprego
√ Non ser cónxuxe, parella de feito, ascendente, descendente e demáis parentes por consanguinidade, afinidade ou no seu caso por adopción, ata o
segundo grao inclusive, da persoa empregadora ou de quen ostente cargos
de dirección ou sexan membros de órganos de administración das entidades
beneficiarias.
√ Non ocupar cargos de dirección ou ser membros dos órganos de administración nas empresas que revistan a forma xurídica de sociedades mercantís.

bases da convocatoria e máis información na web

https://emprego.dacoruna.gal/
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