
 
AJUDES DONA EMPRESA. (DOCV 6523, DATA 18/5/11)  

 
BENEFICIARIS IMPORT I DESPESES 

SUBVENCIONABLE  
PRESENTACIÓ I TERMINI 

DE SOL·LICITUDS 
DOCUMENTACIÓ 

 
Les dones treballadores 
autònomes i les societats 
constituïdes per dones que 
complisquen els requisits 
següents: 
 
a) Inici de l’activitat entre l’1 
de gener de 2001 i la data 
de finalització de la 
presentació de sol·licituds 
b) S’hagen donat d’alta 
entre l’1 de gener de 2001 i 
la data de finalització de la 
presentació 
c) No estiguen sotmeses 
en alguna de les 
prohibicions de l’art. 13 de 
la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre 
d) Plantilla inferior a 50 
persones 

 
Màxim de 3.000€ per 
beneficiària 
 
 
 
Despeses 
subvencionables: 
a) Constitució i posada en 
marxa; Taxes; Despeses 
notarials i registrals; 
Gestoria; Depeses relatives 
a informes o projectes 
tècnics preceptius per a 
l’obtenció de la 
corresponent llicència 
d’obertura de l’activitat 
subvencionada. 
b) Lloguer i traspàs de 
locals destinats a l’activitat. 
c) Cànon de franquícia. 
d) Quotes de col·legiació. 
e) Costos de Seguretat 
Social. 
f) Publicitat (rètols, targetes 
de visita, pàgina web i 
altres d’anàlegs). 
g) Programari. 
 

 
Es presentarà a: 
 
Direcció General de la 
Dona i per la Igualtat 
C. Nàquera, 3 
46003 València 
 
Termini 1 mes des de 
l’endemà de la publicació  

 
Per a la sol·licitud de subvenció  
 
Annex II (sol·licitud d’ajudes) 
 
Annex III (Despeses d’inici de l’activitat i memòria 
descriptiva segons el model de l’annex) 
 
b) Alta de la titular i de totes les sòcies en el règim 
especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social 
(REPTA), o en el d’aquell que legal o estatutàriament els 
corresponga. 
c) Si hi ha persones contractades per compte d’altre, 
fotocòpia compulsada del contracte o contractes de treball. 
d) En el cas de societats i comunitats de béns es 
presentarà, a més: 
– Escriptura pública o contracte privat de constitució de la 
societat, inscrit en el Registre Mercantil i, si és el cas, 
escriptures o contractes de modificació, sempre que 
afecten el capital social, a les sòcies o a l’administració. 
– Relació nominal de totes les dones que componen la 
societat. 
– Quan es tracte de societats civils o comunitats de béns, 
només s’exigirà la presentació de la seua inscripció en el 
Registre Mercantil quan s’aporten béns immobles o drets 
reals, d’acord amb el que establix l’article 1667 del Codi 
Civil. 
– Declaració expressa indicant en termes percentuals els 
compromisos d’execució assumits per cada membre, i 
també el percentatge de la subvenció a aplicar a cada una 
d’elles, de conformitat amb l’article 11.3 de la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvencions. 
e) Declaració responsable de l’existència d’altres 
subvencions o, si és procedent, de la seua inexistència. 
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