
¿Què es pot sol·licitar? 

NOM DEL PROCEDIMENT  

Sol·licitud d'ajudes per a la incorporació de desocupats com a socis treballadors o socis de treball a cooperatives i societats laborals (Ajudes a l'economia 
social). 

OBJECTE DEL PROCEDIMENT  

Regular la concessió de subvencions dirigides a fomentar la incorporació amb caràcter indefinit com a socis treballadors o de treball, en cooperatives i societats 
laborals, preexistents o de nova constitució, d’aturats i de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat 
laboral en què s'integren com a socis.  

¿Qui pot sol·licitar-lo?  

SOL·LICITANTS  

- Les cooperatives i les societats laborals per la incorporació, amb caràcter indefinit, com a socis treballadors o socis de treball en cooperatives o societats 
laborals de desocupats o de treballadors amb contracte de treball de caràcter temporal en la mateixa cooperativa o societat laboral en què s'integren com a 
socis i que estiguen vaig inclouredos en algun dels col·lectius següents:  
 
a) Aturats menors de 25 anys que no hagen tingut abans una primera ocupació fixa.  
 
b) Aturats majors de 45 anys.  
 
c) Aturats de llarga duració que hagen estat sense treball i inscrits en l'oficina d'ocupació durant almenys 12 dels anteriors 16 mesos o durant 6 mesos dels 
anteriors 8 mesos si foren menors de 25 anys.  
 
d) Aturats als que s'haja reconegut l'abonament de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, per a la incorporació com a socis a la 
societat cooperativa o societat laboral que sol·licita la subvenció, sempre que el període de prestació per desocupació que tinguen reconegut no siga inferior a 
360 dies si tenen 25 anys o més i a 180 dies si són menors de 25 anys.  
 
e) Dones aturades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els vint-i-quatre mesos següents a la data del part, adopció o acolliment.  
 
f) Aturats minusvàlids, amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.  
 
g) Aturats en situació d'exclusió social, pertanyents a algun dels col·lectius previstos en el Programa de Foment de l'Ocupació vigent en el moment de la 
incorporació com a soci.  
 
h) Treballadors vinculats a l'empresa per contracte de treball de caràcter temporal no superior a 24 mesos, amb una vigència mínima de sis mesos a la data de 
la incorporació com a soci treballador o de treball.  
 
-També es poden beneficiar de les ajudes regulades per la present convocatòria les empreses que mantinguen com a socis treballadors o de treball a aquelles 
persones incloses en algun dels col·lectius enumerats, quan reunint tots els requisits establits s'hagueren integrat en l'empresa durant els quatre últims mesos 
de l'exercici 2005. En este cas, la concessió de la subvenció exigirà l'acreditació del manteniment de l'ocupació en l'exercici 2006.  

REQUISITS  

GENERALS:  
- Estar legalment constituïdes i inscrites. S'entendrà com a data d'inscripció, la de presentació en el registre corresponent, sempre que la inscripció es produïsca 
dins del termini de validesa.  
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- Estar al corrent de les obligacions tributàries i de Seguretat Social.  
- No haver sigut sancionat , mitjançant una resolució ferma, amb la pèrdua de la possibilitat d'obtindre subvencions.  
 
ESPECÍFICS:  
a) Amb caràcter previ a la sol·licitud, la persona que s'incorpora com a soci ha d'estar donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social. La data 
d'alta es prendrà com a referència per al compliment dels col·lectius assenyalats anteriorment.  
b) La sol·licitud haurà de produir-se en els tres mesos següents a la data de l'alta en la Seguretat Social de la persona que s'incorpora com a soci.  
c) La incorporació haurà de suposar un increment de l'ocupació respecte de la mitjana dels 12 mesos anteriors a la data d'incorporació dels nous socis per què 
es percep l'ajuda. A efectes del càlcul de l'increment de l'ocupació es tindrà en compte el nombre de socis treballadors o de treball i el nombre de treballadors 
amb contracte indefinit.  
d) No es podrà concedir esta subvenció quan es tracte d'incorporació de socis treballadors o de treball que hagueren ostentat tal condició en la mateixa 
empresa en els dos anys anteriors a la seua incorporació com a socis.  
e) Els desocupats que s'incorporen com a socis treballadors o de treball hauran d'estar inscrits en l'oficina d'ocupació.  
f) Només es concedirà subvenció per la incorporació com a soci treballador a una societat laboral, quan la persona incorporada subscriga una participació en la 
societat no inferior a la que tinguera qualsevol dels socis anteriors.  

Quantia i pagament  

QUANTIA  
- La quantia d'esta subvenció serà de 5.500 euros per cada persona pertanyent als col·lectius dels paràgrafs, a), b), c), d) i h), de l'apartat de sol·licitants que 
s'incorpore a jornada completa, com a soci treballador o de treball, en una cooperativa o societat laboral. Si la persona incorporada pertany a qualsevol d'estos 
cinc col·lectius i és dona, la quantia de la subvenció serà de 7.000 euros.  
- Quan la persona incorporada siga una dona aturada que s'incorpora com a sòcia treballadora o de treball a jornada completa en els 24 mesos següents a la 
data del part, adopció o acolliment, la quantia de la subvenció serà de 7.000 euros.  
- En el cas de minusvàlids, la quantia de l'ajuda serà de 10.000 euros i en el dels aturats en situació d'exclusió social de 8.000 euros, sempre que ambdós 
casos la incorporació siga a jornada completa.  
- En tots els casos les subvencions podran ser concedides també quan la jornada de treball del soci treballador o de treball incorporat siga a temps parcial, 
almenys de 20 hores setmanals, si bé en este supòsit la quantia de l'ajuda serà proporcional a la duració de la jornada.  
 
PAGAMENT  
Amb caràcter previ a l'abonament de la subvenció, el beneficiari haurà de justificar haver realitzat l'actuació que fonamenta la concessió de l'ajuda o subvenció, 
per al que haurà d'aportar la documentació que es determine per a cada cas en la resolució concessòria i en el termini que en ella s'indique, sense que es 
puguen presentar justificants amb posterioritat al 31 d'octubre.  
 
També haurà d'acreditar, novament, trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social, quan, en el moment de 
proposar-se el pagament de la subvenció, haguera perdut vigència la documentació acreditativa de les dites circumstàncies anteriorment aportada a 
l'expedient, tot això, de conformitat amb el que disposa l'article 34.5 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.  
 
El desenvolupament de l'actuació i la justificació de la seua realització i dels gastos en què s'incórrega, respectarà totes les disposicions aplicables als Fons 
Estructurals en matèria de subvencionalitat, gestió i control, en particular el Reglament (CE) 448/2004, de la Comissió, de10 de març del 2004, sobre 
actuacions subvencionables; el Reglament (CE) 438/2001, de la Comissió, de 2 de març del 2001, sobre sistemes de gestió i control de les ajudes atorgades a 
càrrec dels Fons Estructurals; el Reglament (CE) 1260/1999 del Consell, de 21 de juny de 1999, pel qual s'establixen disposicions generals sobre els Fons 
Estructurals i el Reglament (CE) 1784/1999 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de juliol de 1999 relatiu al Fons Social Europeu.  
 
Els gastos subvencionables que es justifiquen es correspondran amb els costos reals efectivament pagats pels beneficiaris i hauran de ser acreditats per mitjà 
de factures originals abonades o altres documents comptables de valor probatori equivalent. Els rebuts o notes de pagament posats en les factures hauran 
d'estar degudament subscrits per qui reba el pagament o per persona autoritzada per a fer-ho en nom seu i expressaran les dades de qui subscriga la dita 
declaració i, si és el cas, de la persona o entitat representada.  
 
Quan l'import del gasto subvencionable supere la quantia de 12.000 euros, en el supòsit de subministrament de béns d'equip o prestació de servicis per 
empreses de consultoria o assistència tècnica, el beneficiari haurà d'acreditar haver sol·licitat, com a mínim, tres ofertes de diferents proveïdors, amb caràcter 
previ a la contracció del compromís per a la prestació del servici o l'entrega del bé; llevat que, per les especials característiques dels gastos subvencionables, no 
existisca en el mercat suficient nombre d'entitats que el subministren o presten. Quan l'elecció no recaiga en l'oferta econòmicament més avantatjosa, la 
justificació de la subvenció requerirà, així mateix, la presentació d'una memòria relativa als criteris d'eficiència i economia que l'hagen justificat.  
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¿Quan sol·licitar-lo?   

Per als expedients d'integració laboral de socis en empreses d'economia social, en el termini de tres mesos, a partir de l’endemà de la publicació d'esta 
convocatòria en el DOGV núm. 5328, de 21/08/06, devent en tot cas, sol·licitar-se dins dels tres mesos següents a la integració del soci.  
 
No obstant, quan la incorporació com a socis treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals s'haguera produït en el tercer quadrimestre de l'any 
2005 o l'any 2006, amb anterioritat a la data d'inici de vigència de l'orde de la present convocatòria, les sol·licituds es podran presentar dins dels tres mesos 
següents a la data d'entrada en vigor de la mateixa.  

¿On adreçar-se?   

- En els registres dels òrgans administratius on es dirigisquen o davant de qualsevol òrgan administratiu que pertanya a l'Administració General de l'Estat, a la 
de qualsevol administració de les comunitats autònomes, o a la d'alguna de les entitats que formen l'administració local si, en este últim cas, s'haguera subscrit 
l'oportú conveni, així com a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d'Espanya a l'estranger.  
 
- També en qualsevol oficina de correus. En este cas s'haurà de presentar en sobre obert perquè es puga estampar el segell i la data en l'imprés de sol·licitud i 
en la còpia.  
 
- I, preferentment, a: 

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL - ALACANT 
C/ PINTOR LORENZO CASANOVA, 6 - 03003 ALACANT/ALICANTE Telèfon: 012 

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL - CASTELLÓ 
PS. RIBALTA, 10 - ENTRESOL - 12004 CASTELLÓ DE LA PLANA/CASTELLÓN DE LA PLANA Telèfon: 012 

DIRECCIÓ TERRITORIAL D'OCUPACIÓ I TREBALL - VALÈNCIA 
AVDA. BARÓ DE CÁRCER, 36 - 46001 VALENCIA Telèfon: 012 

¿Què cal presentar?   

- Les sol·licituds hauran d'anar acompanyades de la següent documentació. La documentació es presentarà en dos còpies prèviament confrontades:  
 
DOCUMENTACIÓ GENERAL  
a) Targeta d'identificació fiscal.  
b) Escriptura de constitució de l'entitat, a la que s'acompanyarà els estatuts de la mateixa i totes les seues modificacions.  
c) Document nacional d'identitat i escriptura de poder prou i subsistent per a actuar davant de l'Administració Pública en el procediment de concessió de 
subvencions i ajudes públiques, llevat que la capacitat de representació es contemple en els estatuts, de la persona o persones físiques que actuen en nom i 
representació d'una persona jurídica en la subscripció de la sol·licitud. Quan la representació s'haja conferit amb caràcter mancomunat, la sol·licitud haurà de 
subscriure's conjuntament pels que, de conformitat amb el que disposa el títol que els concedisca facultats, puguen representar vàlidament la sol·licitant.  
d) Declaració subscrita pel representant legal de l'entitat, amb referència a la data de la sol·licitud, de trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions 
registrals o d'una altra índole que estiguen imposades a l'entitat sol·licitant per la legislació específica d'aplicació a la mateixa, segons es tracte d'una 
cooperativa o una societat laboral. Expressament es farà constar que l'entitat, en cas de comptar amb treballadors per compte d'altri, no sobrepassa els límits 
legals de contractació dels mateixos o que ha obtingut l'oportuna autorització per l'excés.  
e) Dades de domiciliació bancària, segons model facilitat l'efecte (fitxa de manteniment de tercers) que es presentaran, necessàriament, en dos exemplars 
originals.  
f) Memòria, segons model, en relació amb l'activitat objecte de la subvenció, que haurà de recollir les circumstàncies que concórreguen en el projecte d'entre 
les ressenyades en la base quinta i que permeten aplicar els criteris de valoració que serviran de base a la concessió de la subvenció. La falta d'ompliment de 
qualsevol dels apartats de la memòria serà valorada atorgant zero punts al corresponent criteri.  
g) Documentació acreditativa de què el sol·licitant es troba al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en la data de 
finalització del termini de presentació de sol·licituds.  
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Les entitats que gaudisquen d'alguna exempció tributària presentaran la documentació que acredite la concessió efectiva de la dita exempció o, si és el cas, 
manifestaran la norma o normes que els concedixen la dita exempció.  
h) Declaració en què es facen constar les subvencions o ajudes obtingudes o sol·licitades per a la mateixa finalitat o, si és el cas, una declaració expressa de no 
haver-les sol·licitat.  
i) Acreditació de no estar sotmés en cap de les prohibicions recollides en els apartats 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de 
Subvencions, que haurà d'efectuar-se segons el que disposa l'apartat 7 de l'esmentat article.  
j) Les cooperatives i societats laborals hauran d'aportar a més declaració sobre totes les ajudes 'de minimis' rebudes durant els tres anys anteriors a la data de 
la sol·licitud, així com de les sol·licitades i que es troben pendents de resoldre.  
L'import màxim total d'ajudes públiques atorgades en concepte d'ajuda 'de minimis' que una empresa podrà rebre durant un període de tres anys, a partir de la 
concessió de la primera ajuda d'esta naturalesa, no podrà superar els 100.000 euros, d'acord amb el que disposa el Reglament CE 69/2001 de la Comissió de 
12 de gener del 2001 relatiu a l'aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE a les ajudes 'de minimis' (DOTZE de 13/02/01).  
 
DOCUMENTACIÓ ESPECIFICA  
a) Document nacional d'identitat del soci treballador o de treball que s'incorpora, o document equivalent.  
b) Informe de la Tresoreria de la Seguretat Social sobre l'afiliació i permanència en alta del soci treballador o de treball referit al període comprés entre la data 
d'inscripció com a demandant d'ocupació, en la corresponent oficina del Servici Públic d'Ocupació i la d'alta en el Règim de la Seguretat Social corresponent, 
com a soci de la cooperativa o de la societat laboral. En el cas de jóvens menors de 25 anys que no hagen tingut abans una ocupació fixa remunerat, l'informe 
farà constar que amb anterioritat a la seua incorporació com a soci no ha estat afiliat amb un contracte indefinit.  
c) Alta en el règim de la Seguretat Social que procedisca del soci treballador o de treball que s'incorpore.  
d) Certificat, o informe, expedit pel Servei Públic d'Ocupació acreditatiu de la data d'inscripció com a demandant d'ocupació de la persona per la incorporació 
del qual se sol·licite l'ajuda i període d'antiguitat de la dita inscripció, excepte quan el treballador vinculat a l'empresa amb contracte laboral de caràcter 
temporal s'incorpore a la mateixa com a soci treballador o soci de treball.  
e) Certificat en què es faça constar la data d'alta i permanència com a soci treballador o de treball del desocupat incorporat. En el cas de les societats laborals, 
s'acompanyarà la corresponent escriptura pública en què es documente la subscripció d'accions o participacions, de classe laboral, en número suficient per a 
complir el requisit a què es referix l'apartat f) dels requisits específics.  
f) Certificat en què es faça constar que en la data d'incorporació del nou soci l'ocupació no és inferior a la mitjana dels 12 mesos anteriors a la dita data. En el 
cas que la cooperativa o societat laboral no porte un any en funcionament, el certificat estarà referit al període comprés entre l'inici de l'activitat de la mateixa i 
la data de la sol·licitud.  
g) Certificat en què es faça constar que el soci treballador o de treball que s'incorpora no ha tingut tal condició en la societat en els dos anys anteriors a la seua 
incorporació.  
h) En el supòsit previst en la lletra d) de l'apartat sol·licitants, resolució de reconeixement de l'abonament de la prestació per desocupació en la seua modalitat 
de pagament únic del treballador que s'incorpora com a soci, acompanyada, si és el cas, del document acreditatiu del període reconegut de prestació 
contributiva per desocupació.  
i) Quan es tracte de dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball en els 24 mesos següents a la data del part, certificat del 
Registre Civil, Llibre de Família o certificat dels Servicis Socials competents, acreditatiu de la data del naixement, adopció o acolliment del fill.  
j) En el supòsit previst en l'epígraf f) de l'apartat sol·licitants, relatiu a desocupats minusvàlids, certificat de minusvalidesa.  
k) En el supòsit previst en la lletra g) de l'apartat sol·licitants, relatiu a desocupats en situació d'exclusió social, certificat que acredite la dita situació, expedit 
pels Servicis Socials de la corresponent Administració Pública.  
l) Quan la incorporació del desocupat a una societat laboral es realitze amb jornada a temps parcial, una còpia del contracte de treball. En el cas d'incorporació 
a una cooperativa, certificat en què es faça constar la duració de la jornada que té fixada la persona que s'incorpora, i el percentatge que suposa sobre la 
jornada completa.  
m) En el supòsit de treballadors prèviament vinculats a l'empresa per contracte laboral de caràcter temporal, còpia del contracte de treball.  
n) Declaració relativa a l'obligació assenyalada en l'apartat f) de la Base 9 de l'orde de convocatòria.  
 
En els supòsits d'ajudes per manteniment, arreplegats en l'apartat sol·licitants, haurà d'aportar-se amb la sol·licitud que es formule informe actualitzat de vida 
laboral del treballador o treballadors per la incorporació de la qual se sol·licite l'ajuda, acreditació que l'empresa es troba al corrent en les seues obligacions 
tributàries i enfront de la Seguretat Social, en els termes establits en l'Orde de 30 de maig de 1996 de la Conselleria d'Economia i Hisenda en relació amb el RD 
1098/2001 de 12 d'octubre pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i la resta de d'aplicació, així com 
les documentacions, actualitzades, assenyalades en els epígrafs e) i i) de la Base quarta, apartat 1 de l'orde de la present convocatòria.  
 
Els certificats a què es fa referència en els epígrafs e), f) g) i l) d'este apartat hauran de ser expedits pel titular de l'òrgan estatutari a què corresponga la dita 
funció. 

¿Com sol·licitar-lo?   
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TRÀMITS  

- Presentació de la sol·licitud i documentació requerida  
 
-El procediment per a la concessió d'estes subvencions es tramitarà en règim de concurrència competitiva a què es referix l'article 22.1 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvencions.  
 
- Quan la sol·licitud no reunisca els requisits assenyalats en esta convocatòria o els establits amb caràcter general en l'esmentada Llei General de Subvencions 
o en l'article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, o no 
s'acompanye a la mateixa la documentació que d'acord amb les present convocatòria resulte exigible, es requerirà a l'interessat perquè en el termini, màxim i 
improrrogable de 10 dies esmene la falta o acompanye els documents preceptius, amb indicació que, si així no ho fera, se li tindrà per desistit de la petició.  
 
- El procediment s'iniciarà d'ofici per mitjà de convocatòria pública aprovada pel Conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació i publicada en el Diari Oficial de la 
Generalitat valenciana.  
 
- L'ordenació i instrucció del procediment correspondrà la Direcció Territorial d'Ocupació i Treball, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, de la 
respectiva província.  
 
- Una vegada efectuats l'examen i l'avaluació de les sol·licituds, estes seran sotmeses a informe d'un òrgan col·legiat. Tal òrgan col·legiat assignarà a cada una 
de les sol·licituds una puntuació, de conformitat amb les regles de valoració establides en la present convocatòria.  
 
- Excepcionalment l'òrgan competent per a la concessió de la subvenció podrà procedir al prorrateig, entre els beneficiaris d'estes, de l'import global màxim 
destinat a les subvencions de les corresponents actuacions.  
 
- La concessió d'estes subvencions estarà supeditada, en tot cas, al compliment dels requisits establits en l'article 9.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  
Concessió de la subvenció.  
 
- L'administració podrà demanar de l'entitat sol·licitant l'aportació addicional d'altres documents o dades aclaridores que estime necessaris per a millor resoldre 
sobre la sol·licitud presentada.  
 
- La competència per a resoldre sobre les sol·licituds formulades correspon, al conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació. No obstant, es delega en els directors 
territorials d'Ocupació i Treball corresponents de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, la competència per a resoldre els expedients d'ajudes, així com 
la competència per a l'autorització del gasto, la disposició del crèdit i proposta de pagament, en relació amb els programes d'ajudes anteriorment mencionats.  
 
- En les resolucions adoptades per delegació es farà constar, expressament esta circumstància.  
 
- El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució procedent serà de tres mesos comptats des de la finalització del corresponent termini de presentació de 
sol·licituds.  
 
– Transcorregut el termini anterior sense que s'haja dictat i notificat  
resolució expressa, s'entendrà desestimada la pretensió per silenci administratiu.  
 
- Les resolucions que es dicten a l'empara de les corresponents  
convocatòries esgotaran la via administrativa i es notificaran als interessats ajustant-se al que disposa l'article 26 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
General de Subvencions.  
 
- La resolució de concessió de les ajudes fixarà expressament la seua quantia i incorporarà, si és el cas, les condicions, obligacions i determinacions accessòries 
a què ha de subjectar-se el beneficiari de les mateixes.  
 
- La resolució, a més de contindre les dades de la sol·licitant o sol·licitants als que s'haja concedit subvenció, farà constar de manera expressa la desestimació 
de la resta de sol·licituds, d'existir les mateixes. 

RECURSOS PROCEDENTS CONTRA LA RESOLUCIÓ  
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- Les resolucions que dicte el conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació a l'empara de la present convocatòria esgoten la via administrativa i contra elles podrà 
interposar-se recurs contenciós administratiu davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el 
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la notificació de la resolució, d'acord amb el que establix la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la 
Jurisdicció Contenciosa Administrativa. I això, sense perjuí del que disposen els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de 
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i de la possibilitat que els interessats puguen exercitar, si és el cas, qualsevol altre que 
estimen procedent.  
 
- Davant de la desestimació per silenci administratiu podrà interposar-se enfront de l'acte presumpte idèntic recurs, en el termini de sis mesos a comptar des 
que haguera finalitzat el termini per a dictar i notificar la resolució expressa; tot això de conformitat amb el que disposa l'article 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 
de juliol, Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa, i sense perjuí del que disposen els articles 116 i 117, abans mencionats. 

Sancions   

Els beneficiaris d'ajudes i subvencions estaran sotmesos a les responsabilitats i règim sancionador que sobre infraccions en esta matèria establix la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i, si és el cas, al que disposa el Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
Refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social. 

Informació complementaria   

REQUISITS DELS SOCIS TREBALLADORS  
- Els desocupats que s'incorporen com a socis treballadors o de treball hauran d'estar inscrits en l'oficina d'ocupació.  
 
- Serà requisit necessari que, amb caràcter previ a la sol·licitud, la persona que s'incorpora com a soci estiga donada d'alta en el règim corresponent de la 
Seguretat Social. La data d'alta es prendrà com a referència per al compliment dels requisits assenyalats anteriorment.  
 
* CRITERIS PER A LA CONCESSIÓ DE LES AJUDES:  
Una vegada comprovada la viabilitat tècnica i econòmica del projecte, per a determinar la concessió i l'import de les subvencions es tindran en compte els 
següents criteris de valoració:  
a) Ocupació generada.  
b) Percentatge de dones en l'ocupació generada.  
c) Contribució a la integració de col·lectius en situació d'exclusió social.  
d) Activitats exercides en el marc dels nous jaciments d'ocupació definida per la Unió Europea.  
e) Incorporació de noves tecnologies de la informació i de les comunicacions.  
f) Desenvolupament de projectes I+D+i.  
g) Incidència en la creació i manteniment de l'ocupació en l'entorn geogràfic en què es desenvolupe l'actuació.  
h) Contribució a la millora del medi ambient.  
 
Els anteriors criteris tindran la mateixa importància i es valoraran cadascun d'ells de zero a deu punts, amb independència de l'orde en què figuren recollits.  
 
* RESOLUCIÓ D'INCIDÈNCIES:  
Resolució d'incidències i control de les ajudes  
 
1. L'òrgan competent per a la concessió de les ajudes regulades en les present convocatòria resoldrà les incidències que es produïsquen amb posterioritat a la 
seua concessió, com ara pròrrogues de terminis, modificacions justificades o qualsevol variació de les condicions particulars de la concessió.  
 
2. L'entitat beneficiària haurà de comunicar la sol·licitud o concessió d'altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos públics o privats que haguera sol·licitat o 
obtingut per al mateix projecte o actuació que se subvenciona per mitjà d'esta convocatòria.  
 
3. Correspondrà a la Direcció General de Treball i Seguretat Laboral, per si mateixa o a través de les adreces territorials d'Ocupació i Treball de la Conselleria 
d'Economia, Hisenda i Ocupació, dur a terme la funció de control de les subvencions concedides, així com l'avaluació i seguiment del present programa 
d'ajudes.  
 
4. Per a la realització d'estes funcions s'utilitzaran quants mitjans estiguen a disposició de la conselleria, inclús la contractació amb tercers, i la col·laboració en 
el marc que procedisca amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social.  
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* CONCURRÈNCIA D'AJUDES:  
1. L'import de les subvencions concedides no podrà ser, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb ajudes, subvencions, ingressos o 
altres recursos procedents de la Generalitat Valenciana u d'altres administracions públiques o d'altres ens públics o privats, nacionals o internacionals, supere el 
cost de l'activitat a desenvolupar per l'entitat beneficiària.  
 
2. Llevat que una altra cosa expressament es determine en els preceptes corresponents, les ajudes i subvencions establides en les present convocatòria seran 
compatibles entre si i amb qualssevol altres pel mateix concepte. En el supòsit de compatibilitzar ajudes es respectaran, en tot cas, els límits derivats del règim 
d'autorització adoptat per les corresponents decisions de la Comissió Europea, relatives a les ajudes establides en les present convocatòria.  
 
3. D'acord amb la normativa comunitària sobre acumulació d'ajudes, l'import total de les mateixes haurà de respectar els límits fixats pels règims d'ajudes en 
què s'emparen.  
 
4. Les subvencions per incorporació de socis treballadors o socis de treball seran incompatibles amb altres ajudes o subvencions que puguen concedir-se amb la 
mateixa finalitat. Queden exceptuades d'esta incompatibilitat les bonificacions de quotes a la Seguretat Social per incorporació de desocupats com a socis 
treballadors o de treball en cooperatives o societats laborals, sempre que es respecten els límits establits en la normativa que regule la dita bonificació.  
 
5. En el supòsit d'acumulació d'ajudes l'import total de les mateixes haurà de respectar els límits fixats en estes convocatòria.  
 
* NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT  
Les empreses públiques i privades que tinguen un número de 50 o més treballadors estaran obligades que d'entre ells, almenys, el 2 per 100 siguen 
treballadors minusvàlids. El còmput mencionat anteriorment es realitzarà sobre la plantilla total de l'empresa corresponent, siga quin siga el nombre de centres 
de treball d'aquella i siga quina siga la forma de contractació laboral que vincule els treballadors de l'empresa. Igualment s'entendrà que estaran inclosos en tal 
còmput els treballadors minusvàlids que es troben en cada moment prestant servicis en les empreses públiques o privades, en virtut dels contractes de posada 
a disposició que les mateixes hagen celebrat amb empreses de treball temporal.  
 
De manera excepcional, les empreses públiques i privades podran quedar exemptes d'esta obligació, de forma parcial o total, bé a través d'acords arreplegats 
en la negociació col·lectiva sectorial d'àmbit estatal i, si no n'hi ha, d'àmbit inferior, segons el que disposa l'article 83 números 2 i 3, del Reial Decret Legislatiu 
1/1995, de 24 de març (RCL 1995, 997), pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, bé per opció voluntària de l'empresari, 
degudament comunicada a l'autoritat laboral, i sempre que en ambdós supòsits s'apliquen les mesures alternatives que es determinen reglamentàriament.  
 
S'entendran nuls i sense efecte els preceptes reglamentaris, les clàusules dels convenis col·lectius, els pactes individuals i les decisions unilaterals de les 
Empreses que suposen en contra dels minusvàlids discriminacions en l'ocupació, en matèria de retribucions, jornades i la resta de condicions de treball.  
 
COMPLIMENT DE LA NORMATIVA SOBRE INTEGRACIÓ LABORAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT, A EFECTES DE CONCESSIÓ D'AJUDES O SUBVENCIONS.  
1.- L'Administració de la Generalitat, així com les entitats autònomes i les empreses de la Generalitat previstes en la legislació pública valenciana, exigiran 
l'acreditació del compliment de la normativa sobre integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l'exempció de la dita obligació, a aquells 
empresaris, persones físiques o jurídiques, que sol·liciten subvencions o ajudes econòmiques de la Generalitat.  
A estos efectes, els òrgans responsables de l'elaboració de les corresponents convocatòries de subvencions o ajudes econòmiques establiran, com a 
documentació preceptiva i obligatòria que deurà acompanyen a la sol·licitud d'ajuda o subvenció la documentació a què es referix l'apartat  
 
2.- L'acreditació de tal compliment, o si és el cas, l'exempció de la dita obligació, s'efectuarà per mitjà de la presentació d'una declaració responsable del 
sol·licitant sobre el compliment de la normativa d'integració laboral de persones amb discapacitat, o si és el cas, l'exempció de la dita obligació, sense perjuí de 
les facultats de la Generalitat de comprovar la validesa de la dita declaració en qualsevol moment, així com de la imposició de les sancions que pogueren 
correspondre.  
 
3.- Sense l'acreditació, o si és el cas, exempció regulats en este article, no podran concedir-se ajudes o subvencions.  
 
PREFERÈNCIA EN LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS I AJUDES ECONÒMIQUES  
La preferència serà aplicable en qualsevol de les situacions següents:  
 
a) Empreses que, comptant amb menys de 50 treballadors i no tenint obligació legal de contractar treballadors discapacitats, acrediten tindre en la seua 
plantilla a treballadors discapacitats.  
b) Empreses que, comptant amb 50 o més treballadors i tenint l'obligació legal prevista en l'art. 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d'abril, acrediten tindre en la seua 
plantilla un percentatge major de treballadors discapacitats que en el previst en la legislació vigent. 

Fonts jurídiques i/o documentals   
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- Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE 276 de 18/11/2003).  
- Decret 279/2004, de 17 de desembre, del Consell de la Generalitat, pel qual es regulen mesures en els procediments de contractació administrativa i de 
concessió de subvencions per al foment de l'ocupació de les persones amb discapacitat (DOGV núm. 4907, de 21/12/04).  
- Orde de 19 de juliol del 2006, de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió d'ajudes 
destinades al foment de les cooperatives i societats laborals, i es convoquen les dites ajudes per a l'exercici 2006 (DOGV núm. 5328, de 21/08/06).  
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