
2021
Contratación de tecnólogos de ata 35 anos 
para a realización de actividades de I+D+i

CAPTACIÓN E RETENCIÓN DE TALENTO



A Axencia Galega de Innovación

Ten como obxectivo promover e vertebrar as políticas de innovación 
así como apoiar e impulsar o crecemento e a competitividade das 
empresas galegas, a través da posta en marcha de estratexias 
eficaces e programas de innovación.

Acompaña aos axentes do Sistema Galego de Innovación en todas as 
fases do proceso de innovación, desde que nace unha idea, ata que 
chega un novo produto ou servizo ao mercado.
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A Axencia Galega de Innovación

ÁREA DE SERVIZOS

Asesoramento a 
empresas/axentes, aceleración 

de proxectos innovadores, 
capital risco, accións de 
información e difusión.

ÁREA DE 
PROGRAMAS

Deseño e planificación 
estratéxica en materia de 
innovación; avaliación das 
convocatorias de axudas.

ÁREA DE CENTROS

Dirección administrativa, 
xestión operativa e promoción 

dos centros.

ÁREA DE XESTIÓN

Xestión e coordinación dos 
servizos xerais e 

administrativos de GAIN.

ATENCIÓN AO CLIENTE
servizos.gain@xunta.gal
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Mapa de apoios á innovación
Principia ata 15/04/2021
Talento Sénior ata 18/05/2021
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: descrición e obxectivos

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

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

Para xerar emprego de calidade e 
incrementar a competitividade do 
Sistema Galego de Innovación

01.

02.

03.



Principia 
2021

: características da axuda

MÁXIMO 3 CONTRATOS 
por entidade beneficiaria (concesión do 
2º e 3º so en caso de remanente)

COMPATIBLE
coas bonificacións ou reducións de 
cotizacións á Seguridade Social

RÉXIME DE MINIMIS
no caso das empresas

12 meses

10.000€
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: características da axuda

FORMACIÓN EXTERNA
cun mínimo de 40 horas entre un ou 
máis cursos

VALIDADO POR GAIN
coa solicitude de pagamento

PRAZO DE EXECUCIÓN
coa entrega da xustificación final

1.000€
por persona contratada

Bono de formación (opcional)
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Beneficiarios

: características da axuda

Características do contrato

Empresas

Centros de coñecemento

Con centro de traballo en Galicia

Período mínimo: 12 meses

Actividades a desenvolverse en 
Galicia e aliñadas coa RIS3 Galicia

Retribución salarial anual bruta mínima 
por persoal contratado: 19.000 euros
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Persoal a contratar

: características da axuda

TITULADOS UNIVERSITARIOS
(Licenciado, Enxeñeiro, Arquitecto, Graduado, 
Diplomado, Enxeñeiro Técnico ou Arquitecto Técnico)

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE 
GRAO SUPERIOR OU EQUIVALENTE

Ter unha idade comprendida ENTRE OS 18 E OS 35 ANOS

NON TER SIDO SUBVENCIONADA A SÚA 
CONTRATACIÓN á entidade solicitante nas 
convocatorias Principia 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020

NON TER EXPERIENCIA LABORAL 
SUPERIOR A 36 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).

NON CONTRATADOS NOS 6 MESES
anteriores pola entidade solicitante, no grupo de 
cotización á Seguridade Social correspondente á 
súa titulación.

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

solicitante
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Grupos de cotización correspondentes á titulación do persoal contratado

: características da axuda

1 2 3 4 5
TÍTULO SUPERIOR UNIVERSITARIO
(licenciado universitario, arquitecto, enxeñeiro ou grao)

X X

TÍTULO MEDIO UNIVERSITARIO
(graduado, diplomado, enxeñeiro técnico, arquitecto técnico ou grao)

X X

TÍTULO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE GRADO SUPERIOR 
OU EQUIVALENTE

X X

O requirimento de experiencia refírese aos grupos de cotización e se comproba na vida 
laboral dos traballadores
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Que tipo de contrato podo 
facer?

● Indefinido ou temporal (min 12 meses)
● A  tempo completo
● Tamén é valido contrato en prácticas

✗ Non é válido a tempo parcial

: Dúbidas máis frecuentes

Ter en conta que a calidade 
do tipo de contrato é un 
criterio de valoración
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Que tarefas poden desenvolver as 
persoas contratadas?

● Execución de proxectos de I+D+i.
● Tarefas de xestión necesarias para xerar a innovación.
● Captación de financiamento público para a execución de 

proxectos de I+D+i.
● Xestión de deducións fiscais por I+D+i, bonificacións da 

Seguridade Social polo persoal investigador ou outros 
beneficios fiscais asociados.

● Outra:

: Dúbidas máis frecuentes

Máxima flexibilidade

Descrición e resumo das 
tarefas en 500 caracteres



Principia 
2021

Inicio do prazo de 
contratacións

(Dende o 1 de xaneiro de 2021)

Datas clave da solicitude

Publicación da 
convocatoria

(15 de marzo de 2021)

Presentación de 
solicitudes

(15 de abril de 2021)

Resolución de 
concesións

3 meses

Fin do prazo de 
contratación

(Ata o 1 de novembro de 2021)

: características da axuda

Fin do prazo de 
pagamento

(Ata 10 de novembro de 2021)



Principia 
2021

: presentación     
  de solicitudes

Presentación exclusivamente telemática:  

sede.xunta.es

PROCEDEMENTO 
IN848C

INFORMACIÓN XERAL

Certificado dixital do representante 
legal da entidade solicitante.

Chave 365: Alta electrónica

https://sede.xunta.gal/tramites-e-servizos/chave365
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PROCEDEMENTO IN848C: presentación de  
  solicitudes

1.

2. ANEXO II.
Memoria técnica

ANEXO I.
Solicitude (formulario)
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Criterios avaliables mediante fórmulas (ata 82 puntos; sen puntuación mínima)
De producirse empates, resolveranse coa maior puntuación obtida no criterio establecido en primeiro lugar, e así 

sucesivamente.

: criterios de valoración
Criterio Máxima 

puntuación
01 Tipo de contrato 18

02 Retribución anual 
bruta

14

03 Experiencia 
profesional previa

8

04 Titulación da persoa 8

05 Perfil a contratar 12

Criterio Máxima 
puntuación

06 Formación 6

07 Novo beneficiario 3

08 Mantemento de 
emprego (principia 

2018)

8

09 Categoría do 
beneficiario

8
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: pagamento da axuda

a. Contratación de persoal

CONTRATACIÓN DO
PERSOAL

No prazo e termos 
establecidos na resolución 

entre 1/01/21 e 1/11/21

ALTA NA SEGURIDADE 
SOCIAL

Grupo cotización 
correspondente a súa 

titulación

CONTRATOS 
COMUNICADOS
A TRAVÉS DE 
CONTRAT@

A retribución salarial anual 
bruta deberá figurar no 

contrato
Posibilidade de substitución do persoal inicialmente contratado, sempre que cumpra os requisitos ao abeiro de 

esta resolución. (remate anticipado do contrato do persoal , contratación dun novo traballador
ata esgotar a duración da contratación inicialmente concedida, ...)
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: pagamento da axuda

b. Documentación e pagamento

MODELO DE SOLICITUDE

COPIAS CONTRATO PERSOAL

COPIA VIDA LABORAL AMPLIADA

DOCUMENTO DE INFORMACIÓN AO PERSOAL CONTRATADO

ACREDITACIÓN DA COLABORACIÓN CUN ORGANISMO DE 

INVESTIGACIÓN no plan de formación, se é o caso

MEMORIA DA IDONEIDADE DA ACCIÓN FORMATIVA E O SEU 

ORZAMENTO (Bono de formación, se é o caso)

Documentación2021
10.000 euros 

+ 1.000 (opcional)
Prazo:

10 días
(desde contratación ou resolución)

Data límite:

10 de novembro

Dispoñibles na web de GAIN http://gain.xunta.gal/artigos/454/programa+principia

http://gain.xunta.gal/


servizos.gain@xunta.gal
981 957 008
881 999 121

www.gain.xunta.gal

SEDE GAIN
Centro de Novas 

Tecnoloxías de Galicia
Rúa Airas Nunes, s/n

Santiago de Compostela
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