
Ajudes a treballadors desocupats que creen llocs de treball autònom o professional al 2013 
(Ordre 17/2013, 5 de juny de 2013, de la Conselleria d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació. DOCV 7044 de 12 de 

juny de 2013) 
 

Beneficiaris Subvencions Requisits Tramitació i termini 

Persones 
desocupades 
(inscrites al SERVEF) 
que es constituïsquen 
en personal autònom 
o professional durant 
l’any 2013. 
 
Exclosos: Societats 
mercantils, 
cooperatives, societats 
civils i societats 
laborals, C.B. i 
autònoms 
col·laboradors 
 
 
Activitats excloses 
Pesca i Aqüicultura, 
Agricultura, Carbó, 
Exportació i empreses 
de transport 

a) Subvenció per constitució 
4.000€: desocupat general 
5.000€: desocupat menor 30  
6.000€: dones desocupades 
7.000€: desocupats amb discapacitat 
9.000€ dones desocupades amb 
discapacitat 
Dones víctimes de violència de génere 
s’incrementaran en un 10% 
Increment de 1.000€ en activitats en 
sectors de caràcter innovador 
 
 
 
 
 
 
 

Desocupats inscrits en el SERVEF fins a l’inici de 
l’activitat. 
Inici de l’activitat des del 12 de juny fins al  20 de 
setembre. 
No donats d’alta en el Règim Especial de 
Treballadors Autònoms o Cens d’obligacions 
tributàries  en els sis mesos anteriors. 
No haver gaudit d’esta subvenció en els 3 exercicis 
anteriors 
Estar al corrent d’obligacions fiscals i tributàries 
Projecte d’inversions mínimes 4000€ (IVA no inclòs) 
a inversions en immobilitzats, adquisició de 
mercaderies, honoraris o publicitat que tinguen la 
consideració de despeses de primer establiment. No 
s’admetrà l’adquisició de béns usats, excepte en 
supòsits de traspassos de negoci. 
Memòria de despeses realitzades, que hauran de 
justificar-se amb factures emeses en 2013 amb 
anterioritat a la data de sol·licitud de l’ajuda. 
 
 
 

Sol·licitud a la Dir. Territorial 
d’ocupació-Servef – València 
Models normalitzats 
(www.servef.es) 
Termini resolució: 6 mesos 
Termini màxim de presentació de 
sol·licituds 2 mesos des de l’alta en 
el Cens d’Obligats Tributaris (model 
036) 
Justificació de la inversió: Factures i 
Transferències bancàries que 
acrediten l’efectivitat del pagament.  
 
Registre Telemàtic:  
www.ocupacio.gva.es:7017/portal/w
eb/home/Solicitud_telemática 
 
Fins al 20 de setembre de 2013 

 
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 


