Ajudes destinades a finançar els costos fixos d’inclusió en
el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o
Autònoms de la Seguretat Social (RETA)
OBJECTIU:
La concessió d’ajudes per a finançar els costos fixos d’inclusió en el Règim Especial de Treballadors
Autònoms (RETA), de les treballadores i treballadors autònoms o per compte propi de la Comunitat
Valenciana que, dins a l’any natural de la publicació de la corresponent convocatòria en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana (d’ara en avant DOGV), hagen cotitzat o estiguen en condicions
de cotitzar almenys tres anys i fins a un màxim de cinc anys ininterrompudament, d’acord amb els
requisits establits en l’Orde 15/2017, de bases reguladores.

DIRIGIT A:
Podran ser persones beneficiàries d’aquestes ajudes les persones físiques treballadores per compte
propi o autònomes que reunisquen els requisits següents:
a) Estar donades d’alta en el Règim Especial de Treballadors per Compte Propi o Autònoms de
la Seguretat Social.
b) Complir, dins de l’any natural de la convocatòria, un període de cotització mínim de tres anys
i màxim de cinc anys ininterromputs.
c) Exercir l’activitat econòmica a títol lucratiu, de forma habitual, personal i directa a la
Comunitat Valenciana.
d) No tindre treballadores i treballadors a càrrec seu contractats per compte d’altri.
e) Tindre complits 19 anys. S’exigirà tindre complida aquesta edat en la data de publicació, en
extracte, d’aquesta convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

TIPUS D’AJUDA:
La quantia de la subvenció serà, com a màxim, la suma de les quotes mensuals que la persona
beneficiària hauria d’abonar al RETA durant l’any natural en què es concedisca aquella, la qual en cap
cas podrà ser igual o superior a 3.000,00 euros anuals.

TERMINIS:
El termini de presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils, iniciant-se el seu còmput l’endemà de
la publicació, en extracte, de la corresponent resolució de convocatòria en el DOGV núm. 8135, de
26/09/2017.

MÉS INFORMACIÓ:
Agència de Desenvolupament Local de l'Ajuntament de la Vall d´Uixó
Av. Jaume I, Nº 34. 12600. La Vall d´Uixó
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
http://www.dogv.gva.es/datos/2017/09/26/pdf/2017_8331.pdf

