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Que s’entén per artesà: es considera artesania la tasca de producció, creació, 
transformació i reparació de béns i la prestació de serveis realitzada mitjançant 
un procés en el qual la intervenció personal constitueix un factor predominant, 
el resultat del qual és l’obtenció d’un producte final individualitzat, no 
susceptible de fer-se a través de producció industrial totalment mecanitzada o 
en grans sèries. 
 
Classificació activitats artesanes (veure més detallat a l’annex)  
a) Artesania de producció de béns de consum 
b) Artesania de serveis 
c) Artesania artística o de creació 
 
Que s’ha de presentar? 
Artesà individual Indústries artesanes 
Imprès de sol·licitud 
Fotocòpia del DNI 
Últim rebut de l’IAE corresponent a 
l’ofici artesà 
Última cotització d’Autònoms 
Documentació acreditativa del 
coneixement en l’ofici artesà per al 
qual se sol·licita el Document de 
Qualificació Artesana 
Procés d’elaboració dels productes 
Fotografies dels productes 

Imprès de sol·licitud 
Fotocòpia del DNI del gerent 
Escriptura de la societat, estatuts de la 
cooperativa, targeta d’identificació fiscal, 
... 
Últim rebut de l’IAE corresponent a l’ofici 
artesà 
Última cotització de la seguretat social i 
autònoms 
Documentació acreditativa del mestre 
artesà que estiga al front de la indústria. 
Currículum de coneixement de l’ofici. 
Procés d’elaboració dels productes 
Fotografies dels productes 

 
Termini de presentació: Durant tot l’any 
 
Per què cal sol·licitar-ho?. Avantatges 
1) Requisit necessari per a poder optar a les subvencions i ajudes en matèria 
d’artesania de la Comunitat Valenciana. 
2) Permís per a incloure l’etiqueta distintiva de producte artesà als teus 
productes, que a més aporta qualitat i diferenciació de la resta. 
3) Major difusió dels teus productes i establiment mitjançant la publicitat del 
comerç artesà de la Comunitat Valenciana. 
 
 

Més informació: AFIC Ajuntament de Llíria.    Pl. Major, 1. 
  Telèfon: 962798282 ext. 2249     adl@lliria.es 
www.lliria.es (Informació comercial de Llíria) o  

www.portaldelcomerciante.com/lliria 



Annex Classificació activitats artesanes  
 

Sector Oficis 
Alimentació Apicultor artesà 

Carnisser xarcuter artesà 
Confiter artesà 

Formatger artesà 
Forner artesà 
Gelater artesà 

Orxater artesà 
Pastisser artesà 
Torroner artesà 

Ceràmica Ceramista 
 

Mosaïcista 
 

Terrisser (Canterer 
i Gerrer) 

Fibra vegetal Esparter 
Estorer 
 

Fabricant de mobles 
i altres objectes de 
vímet, canya, palma 
i similars 

Manipulador de 
paper vegetal 

Instruments 
musicals 

Constructor d’instruments de corda, vent i 
percussió 

Cordeller i Filater 

Joieria Argenter 
Encastador 

Joier 
 

Rellotger 

Fusta Bastoner 
Calador 
Daurador 
Ebenista 
Emmarcador 
 

Envernissador 
Fabricant de pipes 
Fuster 
Gravador 
Lacador 
Marqueter 

Mestre d’aixa 
Restaurador 
Tallista de fusta 
Toneller 
Torner 

Marbre, pedra 
i escaiola 

Elaborador de figures i objectes d’escaiola i 
matèries sintètiques 

Tallista de pedra i 
marbre 

Metall Armer 
Calderero 
Cisellador 
Damasquinador 
Esmaltador de metalls 

Espaser 
Ferrer 
Fonedor 
Fonedor artístic 
Forjador 

Ganiveter 
Llander 
Orfebre 
Repussador de 
metalls 

Pell i cuir Baster 
Boter 
Guanter a mida 

Manxaire 
Marroquiner 
Pelleter a mida 

Repussador de cuir 
Sabater a mida 
Taxidermista 

Tèxtil Barreter a mida 
Brodador 
Calceter 
Camiser a mida 
Catifer i Tapisser 
Cotillaire 
 

Decorador de teles 
(Estampador) 
Espardenyer 
Fabricant de flors 
artificials 
Ganxeter 
Modista a mida 

Passamaner 
Rander 
Sastre 
Tapisser de mobles 
Teixidor 
Tintorer artesà 
Veler 

Varis Artista faller 
Cerer 
Elaborador de cigars 
artesans 
Enquadernador 
Escrivà 
Florista artesà 

Gabier 
Litògraf 
Maquetista 
Miniaturista 
Modelista 
Manufacturer de 
nines 

Perfumista 
Pessebrista 
Pirotècnic 
Protètic dental 
Ventaller 

Vidre Vidrier   
 

 


