
Ajudes destinades a afavorir l’accés al mercat laboral dels jovens menors de 30 anys per al 2013  
(Ordre 18/2013, de 5 de juny de 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. DOCV 7044 de 12.06.2013) 

Beneficiaris i termini Subvencions Objecte  

Com a entitats 
ocupadores: les empreses 
privades, independentment 
de la forma jurídica i entitats 
privades sense ànim de 
lucre amb àmbit d’actuació a 
la Comunitat Valenciana i 
per a actuacions realitzades 
exclusivament a la dita 
comunitat 
 
 
Termini:  
2 mesos des de la 
contractació o subscripció de 
l’acord de PNL, sense que 
es puguen presentar 
després de les dates 
següents: 
Programa d’incentius a la 
contractació indefinida: 31 
juliol 2013 
Programa d’incentius a la 
conversió en indefinits de 
contractes temporals: 40 
dies naturals des de la 
publicació de l’Ordre. 
La resta d’ajudes fins al 30 
de setembre 2013. 
 
     

Programa d’incentius a la contractació indefinida inicial 
Almenys 6 mesos inscrit al SERVEF: ajuda, 3.000€, 3.500€ si és dona 
Almenys 3 mesos inscrit al SERVEF: ajuda, 2.000€, 2.500€ si és dona 
Fixes discontinus a jornada completa, el 25% dels imports anteriors 
Contractes a temps parcial amb duració mínima de 20 hores setmanals, reducció 
proporcional de la quantia de l’ajuda. 
 
Programa d’incentius a la conversió en indefinits de contractes temporals 
Entre 6 i 12 mesos: 3.000€ i 3.500€ en el cas de dones 
Més de 12 mesos: 2.000€ i 2.500€ en el cas de dones 
Contractes fixos discontinus a jornada completa, el 25% dels imports anteriors 
Contractes a temps parcial amb duració mínima de 20 hores setmanals, reducció 
proporcional de la quantia de l’ajuda. 
 
Programa d’incentius a la contractació per a la formació i l’aprenentatge 
2.000€ i 2.500€ en el cas de les dones 
 
Programa d’incentius a les contractacions en pràctiques 
1.000€ i 1.500€ en el cas de dones. 
Contractes a temps parcial amb duració mínima de 20 hores setmanals, reducció 
proporcional de la quantia de l’ajuda. 
 
Programa d’incentius a les pràctiques no laborals en empreses 
La quantia per subscripció d’acords per a la realització de PNL: 400 € 
 

 
Contractació indefinida 
inicial, menors de 30 anys 
 
 
 
 
 
Menors de 30 anys. 
Transformació en indefinits 
de contractes temporals, 
formatius, de relleu i de 
substitució per jubilació 
 
 
 
Menors de 30 anys. 
 
 
 
 
 
 
Fomentar les pràctiques no 
laborals en empreses per 
jovens d’entre 18 i 25 anys. 
Pràctiques no laborals d’una 
duració de 9 mesos 

 
 

Més informació: AFIC Ajuntament de Llíria.    Pl. Major, 1.  Telèfon: 607037612     adl@lliria.es      
   www.lliria.es (Informació comercial de Llíria) o  www.portaldelcomerciante.com/lliria 


