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adl@carcaixent.es   Tel. 96 245 76 27/ 660556913
Espai de desenvolupament local de Carcaixent

C/ Marquesa de Montortal, 54 Caraixent 

BENEFICIARIS QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ REQUISITS TRAMITACIÓ

Subvencions en concepte de renda de subsistència 
a les persones desocupades que accedeixen a la seua 
ocupació a través de la creació d’activitat empresarial 
independent, mitjançant el seu establiment com a 
personal treballador autònom o pel seu compte en 
projectes innovadors 

Es  considera  projecte  innovador al   projecte
empresarial en què la producció de béns i serveis està
relacionada amb  activitats  econòmiques emergents  o
que,  dins  d'una  activitat  tradicional  de  la  zona
d'implantació,  cobrisca  necessitats  no  satisfetes  en
l'estructura existent.
a) Alguna novetat o millora sobre productes o serveis
existents

b) Activitats empresarials o professionals en les quals
es detecte una falta d'oferta en el territori.

c)  Idees  de  negoci  en  sector  madurs  que  donen
resposta a necessitats no cobertes.

En queden excloses les persones sòcies de societats
mercantils,  cooperatives,  societats  civils  i  societats
laborals, així com el personal membre de comunitats de
béns i personal autònom col·laborado

a)  Persones  desocupades  en
general: 2.500 euros.
 
b)  Persones  desocupades
menors  de 30  anys  o majors
de 45 anys: 3.000 euros. 
c) Persones desocupades  amb
diversitat  funcional:  3.500
euros.
d)  Dones  desocupades
víctimes de la violència sobre
la dona: 4.500 euros.

2. Els imports establits en les 
lletres a, b i c s’incrementaran 
en 500 euros en el cas de les 
dones.

a) Haver iniciat l’activitat autònoma a partir de l’1 de gener de 2018. A
aquests efectes es considerarà com a data d’inici la que conste en el
document de declaració d’alta en el Cens d’obligats tributaris (models
036 o 037). 

b) Haver romàs en situació de desocupació mantenint la inscripció com
a demandant d’ocupació en el SERVEF fins a l’inici de l’activitat. 

c) Figurar d’alta en el Cens d’obligats tributaris i en el Règim Especial
de  Treballadors  Autònoms  o  equivalent  amb  caràcter  previ  a  la
presentació de la sol·licitud.

d)  No  haver  figurat  d’alta  en  el  Règim  Especial  de  Treballadors
Autònoms en els sis mesos anteriors a l’inici de l’activitat.

e) Desenvolupar l’activitat de manera independent. 

f)  No  haver  sigut  beneficiari  en  algun  dels  tres  exercicis  anteriors
d’altres subvencions del SERVEF per constitució com a autònom. 

g) El projecte ha de tindre caràcter innovador i reunir condicions
de viabilitat tècnica, econòmica i financera, cosa que necessitarà
l’informe del ADL . 

En el cas de Carcaixent, podeu posar-vos en contacte amb
aquest servei en el Telf 96 6 245 76 27 o el mòbil 660556913.
Eva Navarro Guzmán.

Termini  de  presentació  de
sol·licituds  finalitzarà  l’1
d’octubre de 2018.

ENLLAÇ

 


