
  
 

AJUDES COMERÇ INNOVA, CONTINUITAT EMPRESARIAL I ARTESANIA PER L’EXERCICI 2013 
(ORDRE 21/2013, DE 14 DE JUNY, PUBLICADA EN EL DOCV NÚM. 7052, DE 24/06/2013) 

 
TERMINI PER A SOL·LICITAR LES AJUDES: 9 DE JULIOL DEL 2013  

      
 

 
BENEFICIARIS I REQUISITS  

INVERSIONS SUBVENCIONABLES INVERSIÓ
MÍNIMA A 

REALITZAR  

SUBV MÀXIMA 
A REBRE 

Els empresaris individuals i les societats mercantils i 
assimilades qualificades com a pimes que: 
 
a)Estiguen en possessió del document Qualificació 
Artesana. 
b) Que exerceixquen l’activitat comercial en la divisió 6 de 
l’IAE (Grups 613,614,615, excepte 614.1,614.4,615.1,615.5; 
Grups 64 i 65, excepte 646, 647.5, 654, 655 i 652.1)   
 
Altres requisits: 
 

-a) Estar legalment constituïts, b) No estar immers en la 
prohibició per se beneficiari (Ley38/2003), c)  Portar a terme els 
projectes en establiments de la C. Val., d) Establiments 
preexistents (1 any d’antiguitat) o nous per ampliació d’empresa 
comercial preexistent  

a - Modernització de  l’ Establiment, adquisició de l’ 
equipament comercial per: 
Exposició, emmagatzematge i venda; senyalització i 
identificació; informàtica; sistemes de seguretat; 
Accessibilitat; estalvi energètic; i tractament de residus 
 

3.000,00 € Fins al 45% 
,amb límit de 
15.000,00 € 

 

b - Innovació Comercial: Les inversions definides per un 
document d’avaluació ambiental tutelat (LIFE+Green 
Commerce), o d’un diagnòstic del punt de venda, 
diagnòstics d’innovacions o auditories d’innovació. 
 

1.000,00 € Fins al 45% 
,amb límit de 
3.000,00 € 

 

c - Continuïtat empresarial: Despeses corrents derivades 
del manteniment o de la implantació d’activitat comercial en 
un mateix local per un nou titular, amb motiu del cessament 
en l’activitat empresarial del seu titular anterior. El 
cessament s’haurà d’haver produït entre l’1 de gener 2011 i 
el 31 de desembre 2012 
 
Despeses subvencionables: estudis viabilitat, despeses 
gestoria, notaria i registres, traspàs del local i despeses de 
lloguer (des d’12 gener fins al 30/9/13) 

------ Fins al 45% 
,amb límit de 

4.000,00€ 
(2.000,00€ 

lloguer) 

d -Artesania: gestos de promoció i comercialització dels 
productes realitzats per pimes artesanes de la CV. 
Despeses subvencionables: assistència a fires d’artesania 
a nivell nacional i internacional dins de FUNDESARTE. 
Confecció de catàlegs de producte, accions de promoció de 
producte 
 

1.000 € Fins al 45% 
,amb límit de 

5.000€ 

Més informació: AFIC Ajuntament de Llíria.    Pl. Major, 1.  Telèfon: 607037612     adl@lliria.es    o  www.portaldelcomerciante.com/lliria 


