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OBJECTE 

Les subvencions Dona Empresa van dirigides a dones que s’hagen constituït com a 

treballadores autònomes o que hagen creat una societat, independentment de la forma jurídica 

que hi adopten, a fi de fomentar la inserció laboral i l’activitat empresarial femenina a l’àmbit 

territorial de la Comunitat Valenciana i ajudar-les a superar els obstacles inicials de la seua 

activitat. 

BENEFICIARIS 

 

Les dones treballadores autònomes i les societats constituïdes per dones. 

 

REQUISITS DE LES ENTITATS BENEFICIARIES 

 

1. Que hagen iniciat la seua activitat econòmica en el període comprés entre l’1 de gener 

de 2011 i la data de finalització del termini de presentació de la sol�licitud. 

2. Que en el moment de la justificació de les ajudes estiguen realitzant l’activitat 

subvencionada. 

3. Que s’hagen donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o en el que 

legalment o estatutàriament li corresponga en el període comprés entre l’1 de gener de 

2011 i la data de finalització del termini de presentació de la sol�licitud.  

4. En el cas de les dones que hagen constituït societats o comunitats de béns, només 

podran presentar-se aquelles que, en la data de publicació d’aquesta convocatòria, 

disposen d’una plantilla inferior a 50 persones treballadores i que, a més, complisquen 

conjuntament els requisits següents: 

a) Que treballen directament i personalment en aquesta des del moment de la 

constitució. 

b) Que l’administració estiga exercida per dones sòcies. 

c) Que el 100% del capital social estiga subscrit per dones. 

 

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ 

 

La quantia de cada subvenció serà d’un màxim de 3.000€ per beneficiària i s’entendrà com a 

tal, tant la dona treballadora autònoma com la societat constituïda per dones. 
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DESPESES SUBVENCIONABLES 

  

• Les despeses susceptibles de subvenció, exclòs l’IVA, seran les que s’hagen efectuat 

per la sol�licitant des de l’1 de gener de 2011 fins al 17 de juny. 

• Les despeses hauran d’estar directament relacionades amb l’activitat subvencionada, 

ser indispensables per a la seua adequada preparació o execució i correspondre amb 

alguna de les categories següents: 

a) Constitució i posada en marxa (taxes, despeses notarials i registrals, gestoria...) 

b) Lloguer i traspàs dels 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 d’altres d’anàlegs) 

g) Programari 

• Queden exclosos expressament els impostos, les assegurances, les despeses de 

finançament (avals, fiances, dipòsits, hipoteques, préstecs, interessos...), les despeses 

d’inversió d’immobilitzat material. 

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL�LICITUDS 

 

Fins al 17 DE JUNY DE 2011 

 

MÉS INFORMACIÓ 

 

AJUNTAMENT DE SILLA .     CONSELLERIA DE BENESTAR SOCIAL 

AGÈNCIA  DE PROMOCIÓ ECONÒMICA    DIRECCIÓ GENERAL DE LA DONA I PER LA IGUALTAT  

Pl. del Poble, 1, Silla, 46460   C/ de Nàquera, 3, València, 46003 

Tel. 96 120 01 16- 96 121 97 95   Tel. 96 197 16 00 

Fax 96 121 98 04     Fax. 96 197 16 01 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

NOTA: Aquesta circular és un resum. En qualsevol cas la versió vàlida és la publicada en el DOCV del 
18 de maig de 2011 (Ordre 4/2011 de 12 de maig  de 2011, de la Conselleria de Benestar Social, per la 
qual regula i convoca les ajudes Dona Empresa, dirigides a fomentar l’activitat empresarial de les dones 
de la Comunitat Valenciana en el marc de les Polítiques d’Igualtat d’Oportunitats del Consell) 


