
 
Ajudes en matèria d’artesania per a l’exercici 2011 

(Ordre 13/2011 de 28 de març de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació. DOGV 6492 de 31 de març de 2011) 
 

Termini de presentació de sol·licituds: Fins al 28 d’abril de 2011  
   
Beneficiaris  Accions susceptibles de suport amb subvenció  inversió 

mínima 
subv. Màxima 

A) artesans individuals i requisits: 
Desenvolupar l’activitat d’artesania a 
la Comunitat Valenciana. 
Trobar-se en possessió del 
document de qualificació artesana 
(DQA). 
Estar radicats i domiciliats a la 
Comunitat Valenciana. 
 
B) xicotetes empreses artesanes, 
amb personalitat jurídica pròpia i 
requisits: 
Desenvolupar l’activitat d’artesania a 
la Comunitat Valenciana. 
Trobar-se en possessió del 
document de qualificació artesana 
(DQA). 
Estar radicades i domiciliades a la 
Comunitat Valenciana. 
 
C) Gremis, associacions, 
federacions i confederacions 
d’artesans i corporacions de dret 
públic l’àmbit d’actuació dels quals 
siga la Comunitat Valenciana 
 
 

A) Artesans individuals i xicotetes empreses artesanes 

A.1) Projectes d’inversió relacionats amb la millora del procés productiu, 
la competitivitat o la seguretat industrial artesana. 

a) Adquisició de maquinària, instal·lacions industrials, mobiliari i utillatge. 

b) Execució d’obres de construcció, ampliació o reforma en el taller 

c) Adquisició equipament informàtic, sistemes operatius i 
desenvolupament d’aplicacions informàtiques i elaboració de pàgines 
web 

A.2) Activitats de comercialització i promoció 

a) Assistència a fires d’artesania, locals, regionals o nacionals. 
(despeses de lloguer de l’estand i si és el cas, superfície a ocupar). 

b) Confecció i edició de catàlegs de promoció, siga quin siga el seu 
suport (paper, CD, DVD) 

c) Actuacions relacionades amb la comercialització i en especial estudis 
de mercat, confecció de plans de negoci 

B) Gremis, associacions, federacions i confederacions d’artesans: 
Projectes d’inversió. 

C) Gremis associacions, federacions i confederacions d’artesans i 
corporacions de dret públic: Activitats de comercialització i promoció 

 

 

 

2.500 € 

2.500 € 

 

2.500 € 

 

 

1.500 € 

1.500 € 

 

1.500 € 

 

3.000 € 

3.000 € 

 

Actuacions apartat 
A.1), fins al 60% i un 
màxim de 20.000 € 

 

 

 

 

Actuacions apartat 
A.2), fins al 60% i un 
màxim de 12.000€ 

 

 

 

Actuacions apartat B) 
i C)  fins al 80% i un 
màxim de 33.000€ 

 

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  


