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AJUDES A LES COOPERATIVES PER A LA INCORPORACIÓ D'ATURATS COM 
A SOCIS TREBALLADORS DE COOPERATIVES (ESEILS CONVOCATÒRIA 
2021)  

Beneficiaris 

Cooperatives i Societats laborals. 

Objecte de l 'ajuda 

Ajudes destinades a la incorporació de persones desocupades com a sòcies 
treballadors o sòcies de treball a cooperatives i societats laborals.  

Import i característiques de la subvenció 

Les persones que s'incorporen com a sòcies treballadores o de treball hauran d'estar incloses 
en algun dels col·lectius següents (art. 15 Ordre 11/2019): 

a) Aturats -30 anys sense ocupació fixa anterior
b) Aturats + 45 anys
c) Desocupats llarga duració (inscrits 12 mesos dels 16 anteriors o durant 6 dels 8

mesos si són menors de 30)
d) Aturats amb modalitat de pagament únic, per a la seua incorporació com a sòcies 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 30 anys o més i a 180 dies si són menors de 30 anys.

e) Dones desocupades que s'incorporen com a sòcies treballadores/treball en els 24
mesos següents a la data del part, adopció o acolliment.

f) Persones desocupades amb diversitat funcional amb un grau de discapacitat igual o
superior al 33%.

g) Persones desocupades en situació d'exclusió social, pertanyents a algun dels
col·lectius contemplats com a tals en el programa de foment de l'ús d'aquests
col·lectius vigent en el moment de la incorporació com a sòcies.

h) Persones treballadores vinculades a l'empresa per contracte de treball de caràcter
temporal no superior a 24 mesos, sempre que el contracte temporal tinga una
antiguitat mínima de sis mesos a la data de la incorporació com a sòcies treballadores
o de treball.


També podran beneficiar-se de les ajudes les empreses, que mantinguen com a sòcies 
treballadores o de treball a aquelles persones incloses en algun dels col·lectius enumerats, 
quan reunint tots els requisits establits en aquesta ordre s'hagueren integrat en l'empresa 
durant els 6 últims mesos de l'exercici precedent. En aquest cas, la concessió de la 
subvenció exigirà l'acreditació del manteniment de l'ocupació en l'exercici en què se sol·licite 
la subvenció. 

Import de les ajudes: 

‐ 8.000 € ( 10.000 € si és dona) per cada persona que s'incorpore a jornada 
completa com a sòcia treballadora o de treball (col·lectius dels apartats a), b), c) i 
d)) 

‐ 10.000 € si és dona desocupada que s'incorpora com a sòcia treballadora/ de treball 
a jornada completa en els 24 mesos següents del part/adopció o acolliment. 
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‐ 6000 € homes i 7.500 € dones a persones prèviament vinculada amb l'empresa per 
contracte laboral de caràcter temporal 

‐ 12.000 € per a incorporació a jornada completa de persones amb discapacitat/ 
diversitat funcional i situació o risc d'exclusió 

 
Les anteriors quanties corresponen a jornada completa. Cap ajuda, proporcional, per jornada 
parcial de 20 o més hores. 

 
Presentació de sol · l icituds 

 Data presentació: Des del 28/01/2021 fins al 30/06/2021 

 Data justificació: Fins al 02/11/2021. 

Més informació i condicions especials 

Extracte de la convocatòria – Ajudes a les cooperatives per a la  incorporació desocupats 
com a socis treballadors de cooperatives 
Ordre 11/ 2019 - Bases reguladores d'ajudes a cooperatives. 

http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11405.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2020/12/31/pdf/2020_11405.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/12/05/pdf/2019_11618.pdf

