ECOVUT 2019:
- Es recomana llegir íntegrament la resolució de convocatòria d'aquestes ajudes (pot accedir punxant a
través de l'enllaç Normativa en aquest programa).
- Les sol·licituds han de presentar-se en el termini de dos mesos des de la conversió objecte de
subvenció.
- La conversió ha d'haver-se realitzat després del 21 de gener de 2019, data de publicació de l'extracte
de la convocatòria.
- El termini fi de presentació de sol·licituds és el3 1 d'octubre de 2019 (però ha de tindre en compte el
que s'ha dit en els epígrafs anteriorés).
- Si és vosté una empresa té l'obligació de relacionar-se electrònicament amb l'Administració. Ha de
sol·licitar la subvenció a través de l'enllaç Tramitació i models de sol·licitud en aquest programa.
- La persona el contracte de la qual s'ha convertit de temporal en indefinit ha de figurar inscrita fins al
dia de la conversió com a MILLORA D'OCUPACIÓ en els *Espai LABORA de la Generalitat Valenciana
(no és el mateix estar inscrit com a demandant d'ocupació que com a millora d'ocupació: pregunte en
la seua oficina)
- La persona treballadora el contracte de la qual es converteix en indefinit ha d'haver figurat d'alta de
forma ininterrompuda en la seua empresa durant almenys 30 dies abans de la conversió.
- No se subvencionen els contractes que tinguen un període de prova igual o superior a 2 mesos
(revise això en el contracte que pretén aportar juntament amb la subvenció)
- No se subvencionen els contractes a temps parcial (per al cas de persones amb diversitat funcional
severa consulte la resolució de convocatòria).
- No se subvencionen contractes de persones treballadores que hagueren finalitzat la seua relació
laboral amb la mateixa empresa en els 6 mesos previs a la conversió. (Aquest supòsit no es refereix a
la concatenació de contractes).
- L'empresa ha de tindre centre de treball en la Comunitat Valenciana.
- Estiguen atents a qualsevol requeriment de documentació que li efectue l'administració una vegada
presentada la sol·licitud. Si als 10 dies de la notificació de l'avís no accedeix a la mateixa s'entén
rebutjada per vosté. Aquesta documentació ha d'aportar-se si se li sol·licita (s'inadmet l'aportació de
documentació en fase de recurs de reposició).

La Generalitat desitja que aquesta informació li siga d'utilitat.
La present informació té exclusivament caràcter il·lustratiu, per la qual cosa no originarà drets ni
expectatives, ni vincularà amb el procediment a què es refereix, la tramitació del qual se subjectarà
sempre a les *ins *trucciones específiques.

