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III. Outras disposicións
Consellería de Economía, Emprego e Industria
EXTRACTO da Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases
reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación
por maternidade ou paternidade da persoa traballadora autónoma, e se procede
á súa convocatoria para o ano 2017 (código de procedemento TR341R).
BDNS (Identif.): 367595.
De conformidade co previsto nos artigos 17.3.b) e 20.8.a) da Lei 38/2003, do 17 de novembro, 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 e entidades beneficiarias
1. Poderán ser beneficiarias destas subvencións as persoas traballadoras que estean
dadas de alta no réxime especial da Seguridade Social de traballadores por conta propia
ou autónomos, que tivesen realizado un contrato de interinidade por maternidade ou paternidade e, no prazo dos quince días seguintes á súa finalización, subscriban outro contrato
coa mesma persoa, que, segundo o anexo I, teña o seu centro de traballo (ou domicilio
social, no caso de carecer deste) na Comunidade Autónoma de Galicia.
2. Tamén serán beneficiarias as sociedades que realicen unha contratación nas mesmas
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condicións que no parágrafo anterior con respecto ás persoas autónomas societarias.
Segundo.

Obxecto

Esta orde ten por obxecto aprobar as bases reguladoras polas que se rexerá a convocatoria pública das axudas a persoas traballadoras por conta propia ou autónomas que,
unha vez finalizada a súa baixa por maternidade ou paternidade, amplíen a contratación da
persoa que tiñan contratada para cubrir a dita baixa no ámbito da Comunidade Autónoma
de Galicia (código de procedemento TR341R).
Terceiro.

Bases reguladoras

Orde do 17 de outubro de 2017 pola que se establecen as bases reguladoras, de carácter permanente, que rexerán as axudas para a conciliación por maternidade ou paterni-
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dade da persoa traballadora autónoma, e se procede á súa convocatoria para o ano 2017
(código de procedemento TR341R).
Cuarto.

Importe

Para a concesión destas axudas destínanse oitocentos mil euros (800.000 €).
Quinta.

Prazo de presentación de solicitudes

1. As solicitudes de axudas polas contratacións subvencionables realizadas entre o 1
de xaneiro de 2017 e a data da publicación desta orde deberán presentarse no prazo dun
mes contado desde o día seguinte ao da publicación da orde. Entenderase como último
día do prazo o correspondente ao mesmo ordinal do día da publicación e, se no mes de
vencemento non houbese día equivalente ao inicial do cómputo, entenderase que o prazo
remata o último día do mes.
2. Para as axudas previstas polas contratacións subvencionables realizadas desde a
entrada en vigor desta orde haberá o prazo dun mes desde a data da contratación subvencionada. Se o último día de prazo fose inhábil, entenderase prorrogado ao primeiro día
hábil seguinte.
Santiago de Compostela, 17 de outubro de 2017
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Francisco Conde López
Conselleiro de Economía, Emprego e Industria
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