
orientación laboral

CONSELLERÍA DE POLÍTICA SOCIAL

CONVOCATORIA       AXUDAS  PARA FACILITAR  A OBTENCIÓN  DOS  PERMISOS  DE

CONDUCIÓN B Y C    A PERSOAS MOZAS RESIDENTES EN GALICIA

REQUISITOS :

- Ter feitos os 18 anos e non ter feitos os 30 anos
- Estar empadroado/a na comunidade Autónoma de Galicia cunha antigüidade mínima

dun ano.
- Estar inscrito/a no Programa de Garantía Xuvenil
- Estar matriculado/a nunha autoescola no momento de presentar a solicitude ou ter os

permisos con data de expedición entre o 1 de xaneiro e 14 de setembro de 2021.

IMPORTE: 

- 400 euros para permiso clase B
- 650 euros para permiso clase C

     

DATA DA PUBLICACION:  DOG – 13/08/2021

PRAZO PRESENTACIÓN SOLICITUDES : 14 de agosto a 14 de setembro



orientación laboral

PROGRAMA DE GARANTÍA XUVENIL

A Garantía  Xuvenil  é  unha iniciativa europea que pretende facilitar  o acceso dos mozos e

mozas  menores de 30 anos ao mercado de traballo. En España enmárcase na estratexia de

“Emprendimiento y Empleo Joven” aprobada en febreiro de 2013 polo Ministerio de Emprego e

Seguridade Social. 

A Estratexia contén 100 medidas para o emprego encamiñadas a favorecer a inserción laboral

da xente nova, ou ben emprego por contratación allea ou a través de emprendemento.

O procedemento de inscrición é telemática no seguinte enderezo electrónico:

https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/encontrar-trabajo/Garantia-Juvenil.htm

Si compres os seguintes requisitos é importante que te rexistres, porque para participar en dife-

rentes programas como OBRADOIRO DE EMPREGO ou  axudas para facilitar a obtención d  os

permisos de   condución   B y C, incentivos na contratación laboral,.. é requisito estar inscrito no

ficheiro dos sistema nacional de garantía xuvenil no ámbito da Comunidade Autónoma de Gali-

cia.

     PODEN SER BENEFICIARIOS OS MOZOS E MOZAS QUE CUMPRAN OS SEGUINTES

REQUISITOS:

• Empadroamento en calquera localidade do territorio  español.

• Ter máis de 16 anos e menos de 30, no momento de solicitar a inscrición no Ficheiro do

Sistema Nacional de Garantía Xuvenil.

• Non ter traballado no día natural anterior á data de presentación da solicitude.

• Non ter recibido accións educativas no día natural anterior á data de presentación da

solicitude.

• Non ter recibido accións formativas no día natural anterior á data de presentación da

solicitude

• Presentar unha declaración expresa de ter interese en participar no Sistema Nacional

de Garantía Xuvenil, adquirindo un compromiso de participación activa nas actuacións

que se desenvolvan no marco da Garantía Xuvenil.

Máis información no servizo de orientación laboral do Concello de Fene 

     Teléfono 981 492 767. orientacion.laboral@fene.gal




