
La Conselleria d’Educació, Formació i Ocupació ha publicat la 
Orde 25/2012, de 18 de juny, per la qual es regula i convoca la 
concessió de subvencions de foment de l’ocupació dirigit a 
emprendedors per a l’any 2012 
 
Sol·licitud d’ajudes a treballadors desocupats que es constituïsquen en treballadors autònoms 
 
Objecte del tràmit 
Establir per a l'any 2012, incentius i ajudes econòmiques destinades a afavorir la generació de l'ocupació a la Comunitat 
Valenciana a través de la promoció de l'ocupació per compte propi. 
Les ajudes compreses són subvencions a les persones desocupades que accedisquen a la seua ocupació a través de la 
creació d'activitat empresarial independent 
 
Qui pot sol·licitar-ho?  
Interessats/Sol·licitants 
Les persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent centre SERVEF, que es constituïsquen 
en personal autònom o professional durant l'any 2012. 
 
Requeriments 
1.-Amb caràcter general: 
 a) L'inici de l'activitat de les persones sol·licitants haurà de produir-se en 2012 i com a màxim fins a la finalització del termini de 
presentació de sol·licituds. En el cas de persones amb discapacitat, l'inici podrà haver-se produït així mateix en l'últim trimestre 
de 2011. Es considerarà a estos efectes com a data d'inici la que conste en el document de declaració d'alta en el cens 
d'obligats tributaris (mod. 036). 
b) Romandre inscrit com a desocupat fins a l'inici de l'activitat; així mateix no han d'haver figurat enquadrats en el règim especial 
de treballadors autònoms o en el cens d'obligats tributaris, en els 6 mesos anteriors a l'inici d'aquella.  
c) No haver disfrutat en algun dels tres exercicis anteriors ni haver sol·licitat en el present exercici altres subvencions pel mateix 
concepte.  
d) En el supòsit de treballadors amb discapacitat, tindre reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent, 
d'acord amb allò que disposa l'article 1.2 de la Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i 
accessibilitat universal de les persones amb discapacitat. L'acreditació del grau de discapacitat es realitzarà d'acord amb allò 
que disposa el Real Decret 1414/2006 d'1 de desembre. 
 2.- Amb respecte a l'ajuda per constitució com a treballador autònom o professional liberal per compte propi s'acreditarà la 
realització d'uns gastos mínims de 5.000 euros, exclosos els impostos susceptibles de recuperació. Els gastos reflectits hauran 
de correspondre a inversions en immobilitzat, gastos d'adquisició de mercaderies o altres béns subjectes a revenda, i/o gastos 
d'honoraris o publicitat que tinguen la consideració de gastos de primer establiment. Així mateix, podran justificar-se com a 
gastos corrents l'abonament de lloguers i de subministraments de servicis (aigua, llum, telèfon i gas) imputables al 
desenrotllament de l'activitat. No s'admetrà l'adquisició de béns usats, excepte en supòsits de traspassos de negoci. Tampoc 
podran justificar-se gastos d'assessorament, gestió o viabilitat dels projectes per import superior a 500 euros.  
3. Respecte de l'ajuda per a la reducció d'interessos de préstecs, hauran de complir-se les condicions següents:  
a) Els préstecs hauran de ser concedits per aquelles entitats de crèdit que hagen subscrit, el conveni de col·laboració financera 
amb la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació; així mateix hauran d'incloure una clàusula on s'especifique que eixe 
préstec reunix les condicions expressades en el dit conven (Vegeu apartat Informació Complementària)..  
b) No podran subvencionar-se els contractes de pòlissa de crèdit, lísing, ni arrendament financer, ni altres contractes distints al 
del préstec, tampoc podran subvencionar-se els préstecs que no tinguen com a únic prestatari el sol·licitant de la subvenció.  
c) El préstec haurà de formalitzar-se amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud, però sempre dins de l'any 2012. No 
obstant això, podrà admetre's una formalització posterior si esta es produïx com a conseqüència del requeriment d'esmena dels 
termes o clàusules d'este per part de l'òrgan gestor de les ajudes. 
 d) En els préstecs l'amortització serà com a màxim de cinc anys, sense perjuí que puguen concertar-se operacions de major 
duració, cas en què, el tram que excedisca de l'anteriorment indicat no serà objecte de subvenció.  
e) El préstec haurà de destinar-se en la seua totalitat a finançar inversions en immobilitzat. No podrà justificar-se l'adquisició de 
béns usats amb càrrec al préstec objecte de l'ajuda. 
 4.- Requisits específics de l'ajuda per a la formació durant la posada en marxa de l'empresa:  
a) Els cursos estaran relacionats amb la direcció i gestió empresarial, el foment de l'empreniment o les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. A més hauran d'estar impartits per alguna de les entitats següents:  
1r associacions de treballadors autònoms de caràcter intersectorial amb implantació a la Comunitat Valenciana que subscriguen 
l'oportú conveni de col·laboració amb el SERVEF. 
 2n Cambres de Comerç, universitats i centres de formació universitària adscrits, i col·legis professionals 
b) Els cursos podran iniciar-se en el període de temps comprés entre l'últim trimestre de 2011 i el 31 d'agost del 2012.  

Inici  
 Quantia de l'ajuda / Procediment de pagament  
QUANTIA  
Ajudes a les persones desocupades, inscrites com a demandants d'ocupació en el corresponent Centre SERVEF, que es 
constituïsquen en personal autònom o professional durant l'any 2012:  
a) La subvenció per constitució, es graduarà en funció de la dificultat d'accés al mercat de treball, d'acord amb la 



inclusió del sol·licitant en algun dels següents col·lectius:  
1r.- 5.000 euros per a desocupats en general  
2n.- 6.000 euros per a jóvens desocupats de fins a 30 anys  
3r.- 7.000 euros per a dones desocupades  
4t.- 8.000 euros per a desocupats amb discapacitat  
5t.- 10.000 euros per a dones desocupades amb discapacitat  
6t.- En el supòsit de dones víctimes de violència de gènere, les quanties dels punts 3r i 5t s'incrementaran en un 10 per 
cent. 
7m.- Les quanties dels punts 1r a 6t s'incrementaran en 600 euros, si es dóna qualsevol de les circumstàncies següents: 

- Que l'últim contracte de treball del desocupat que es constituïx com a autònom s'haguera extingit a través del 
procediment de regulació d'ocupació establida en l'article 51 de l'Estatut dels Treballadors i a més 
s'enquadrara en algun dels següents sectors en crisi: ceràmica, construcció o moble. 

- Que l'activitat econòmica que pretenga desenrotllar-se de forma autònoma estiga vinculada a les energies 
renovables, medi ambient, noves tecnologies, investigació i desenrotllament i atenció de persones dependents, 
sempre que s'enquadre en algun dels nivells de la classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-
2009) que especifica la disposició addicional sexta. 
b) Subvencions per a la reducció d'interessos de préstecs: La quantia de l'ajuda financera serà de fins a quatre 
punts de reducció en els interessos de préstecs destinats a finançar inversions necessàries per a la constitució en 
personal treballador per compte propi. Es calcularà com si els interessos de cada any es meritaren d'una sola 
vegada en el moment de concessió del préstec. El tipus d'interés podrà ser fix o variable, prenent-se com a 
referència per al càlcul de la subvenció el fixat per l'entitat de crèdit en el moment de la concessió del préstec, i es 
determinarà anualment en la forma que establisquen els convenis en vigor. Amb independència de l'import 
sol·licitat, l'import del principal del préstec a considerar per al càlcul de l'ajuda serà, com a mínim, de 6.000 euros i, 
com a màxim de 50.000 euros. 

b) Subvenció per a la formació durant la posada en marxa de l'empresa: esta ajuda arribarà fins al 75 per cent del cost 
dels cursos rebuts fins a un màxim de 3.000 euros per sol·licitant. 

 
PAGAMENT:  
La liquidació de les ajudes s'efectuarà una vegada justificat documentalment el compliment dels requisits exigits en cada cas.  
Les subvencions concedides en concepte de reducció d'interessos s'endossaran d'una sola vegada a l'entitat creditícia que 
haguera concedit el préstec, que practicarà l'amortització del principal en la quantia d'aquelles.  

Inici  
 Quan s'ha de sol·licitar?  
Termini de presentació 
El termini de presentació de les sol·licituds començarà a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria en el 
DOCV núm. 6803, de 25/06/12 i finalitzarà el 31 d'agost del 2012.  
Amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud estaran donats d'alta en el Cens d'Obligats Tributaris 
 
 
MÉS INFORMACIÓ: 
 
http://www.docv.gva.es/datos/2012/06/25/pdf/2012_6230.pdf 
 
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1204 
 
ADB-BNX@BENEIXAMA.ES 
 
 
 
 
 
 

 


