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Ajuntament de Llíria
Anunci de l’Ajuntament de Llíria sobre bases per a les 
subvencions del pla d’actualització de la imatge comer-
cial i noves tecnologies del comerç 2018.

ANUNCI
Aprovades bases per a les subvencions del pla d’actualització de la 
imatge comercial i noves tecnologies del comerç de Llíria 2018, per 
resolució d’Alcaldia número 2018001237 de data 30 de maig de 
2018, es publica el text íntegre del reglament, que entrarà en vigor 
després de la publicació, i que estableix:
SUBVENCIONS DEL PLA D’ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE 
COMERCIAL I NOVES TECNOLOGIES DEL COMERÇ DE 
LLÍRIA 2018
BASES
1. OBJECTE
L’objecte de les presentes bases és la regulació de la convocatòria i 
concessió, en règim de concurrència competitiva, de les ajudes 
econòmiques que l’Ajuntament de Llíria mitjançant la regidoria de 
Comerç podrà atorgar a fi de col·laborar en el finançament de 
l’actualització de la imatge comercial i noves tecnologies que es 
realitzen l’any 2018. Aquestes ajudes tenen la forma de subvenció a 
fons perdut.
L’Ajuntament de Llíria té entre els seus objectius principals la po-
tenciació del xicotet i mitjà comerç i la dinamització de la vida co-
mercial de la ciutat, que es plasma en aquestes ajudes per incremen-
tar la competitivitat del teixit comercial de Llíria.
2. ÀMBIT D’APLICACIÓ
L’àmbit d’aplicació és el municipi de Llíria.
3. BENEFICIARIS DE LES AJUDES
Podran ser beneficiaris de les ajudes: 
a) les societats mercantils, els empresaris individuals, les agrupacions 
de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats 
de béns i qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni sepa-
rat sense personalitat jurídica, d’acord amb el que establix l’article 
11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
qualificades com a PIME o microempreses que exercisquen l’activitat 
comercial o de prestació de servicis al municipi de Llíria.
b) amb caràcter general i per a totes les línies de subvenció que es-
tiguen dins d’algun dels epígrafs del sector comerç i servicis, excep-
te els següents: 646, 6521,655, 677, 81,
Que les persones físiques o jurídiques que sol·liciten l’ajuda realitzen 
l’activitat per a la qual sol·liciten la subvenció al terme de Llíria. No 
podent-se sol·licitar la subvenció per actuacions en comerços o 
serveis ubicats fora del terme de Llíria, tot i tindre la seu social a 
Llíria l’establiment principal. 
Que l’activitat per a la qual se sol·licita l’ajuda, ha d’estar donada 
d’alta abans de la finalització del termini de sol·licitud de subven-
cions.
A més, hauran d’estar ubicades almenys en planta baixa i comptar 
amb una sala de vendes i d’atenció al públic clarament diferenciada 
per a les actuacions de la línia a) i b) .
Les accions han d’anar dirigides a aconseguir l’especialització, 
l’actualització, la modernització o la promoció per mitjà d’actuacions 
que segons el parer de la regidoria de Comerç, representen millores 
significatives en la funció pròpiament comercial o de prestació de 
servicis.
A més, totes les sol·licituds de subvenció s’han d’emmarcar dins 
d’alguna de les línies de subvenció d’estes bases, dins de l’any na-
tural en qüestió i que no continguen cap de les formes d’exclusió i 
han de complir la normativa vigent de l’Ajuntament de Llíria.
Les accions previstes en aquesta convocatòria per a les quals se 
sol·licite subvenció podran realitzar-se des del primer dia de l’any, 
independentment del període de presentació de sol·licituds i d’obertura 
de termini, i hauran de finalitzar-se i justificar-se abans del dia que 
marque la convocatòria.
4. EXCLUSIONS
a)Quan la plantilla supere els 20 treballadors.
b)Quan el projecte presentat no s’ajuste a la normativa existent de 
caràcter urbanístic, d’imatge i arquitectònic, així com en matèria de 
salubritat i higiene.

c) Quan el projecte de subvencions presentat no s’ajuste al manual 
d’imatge editat per l’Ajuntament de Llíria
5. TIPUS DE SUBVENCIONS
Només es podrà sol·licitar ajuda de caràcter dinerari i en els termes 
que arrepleguen les presents bases reguladores de concessió.
L’import de l’ajuda s’ajustarà al pressupost presentat i aprovat per 
la comissió de valoració, segons els criteris establerts en la base si-
sena d’esta convocatòria.
L’import de les subvencions regulades en les presents normes en cap 
cas podrà ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb 
altres subvencions o ajudes d’altres administracions públiques o 
d’altres ens públics o privats, supere el pressupost del projecte per 
al qual se sol·liciten. 
Considerem com a despeses subvencionables les materialitzades 
l’any de vigència de la present convocatòria, compreses entre l’1 de 
gener i el 8 d’octubre de 2018, i que pertanyen a la mateixa activitat. 
No s’hi inclourà l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) com a concep-
te subvencionable. 
Dins d’aquest programa d’ajudes s’estableixen les línies següents:
a) Adequació d’establiments comercials al seu entorn.
Aquestes ajudes s’aplicaran a la realització d’inversions que com-
porten, almenys, una transformació significativa de la imatge exterior 
de l’establiment (aparador, façana, elements arquitectònics ornamen-
tals, etc.), valorant-se en tot cas els materials utilitzats i l’adequació 
al seu entorn. En qualsevol cas, només seran subvencionables les 
actuacions executades sobre els elements de l’immoble que corres-
ponguen a l’establiment comercial. També estarà inclosa l’eliminació 
de barreres arquitectòniques.
b) Obres de condicionament i reforma dels locals.
Aquestes ajudes s’aplicaran a aquelles activitats realitzades a 
l’interior dels establiments que suposen una modernització o trans-
formació significativa del punt de venda. Podent-se subvencionar 
també les despeses orientades a implantar mesures d’estalvi o 
d’eficiència energètica. 
En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: 
l’adquisició de materials destinats a la realització amb mitjans propis 
d’obres o instal·lacions.
c) Adquisició d’immobilitzat material nou.
Les ajudes aniran destinades a la realització d’inversions relaciona-
des amb la substitució de mobiliari i altre immobilitzat de la sala de 
venda o d’atenció al públic que suposen una millora de la imatge de 
l’establiment i faciliten la decisió de compra del consumidor. Es 
considerarà també l’adquisició, instal·lació i muntatge de mobiliari 
i maquinària vinculats a l’exercici de l’activitat.
En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: Els 
objectes de decoració adquirits sense formar part d’un projecte de 
decoració.
d) Adquisició d’equips informàtics i dispositius electrònics. Millora 
tecnològica
Seran subvencionables les adquisicions d’equips informàtics i dis-
positius electrònics que redunden en la millora de la prestació del 
servei al client. 
Els servicis de suport per a la instal·lació i posada en marxa o per a 
la millora dels sistemes de comercialització (desenvolupament de 
pàgines web, venda online,...) o de gestió de l’establiment comercial 
(clients, proveïdors,...)
El hardware i el sotfware necessaris per a la instal·lació i posada en 
marxa o per a la millora dels sistemes anteriors, incloses les corres-
ponents altes i llicències. En especial, els terminals de punt de 
venda compactes o modulars i sistemes de codificació i lectura òp-
tica de productes.
La formació necessària per a la utilització dels sistemes de comer-
cialització o gestió de l’establiment comercial anteriorment citats. 
En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: 
Ordinadors portàtils, tàblets, telèfons, Televisions, ni similars.
e) Col·locació i substitució de rètols en façanes.
Es valorarà l’eliminació d’elements de propaganda en via pública 
obsolets o ja en desús i la seua substitució per altres elements de 
retolació adequats a l’entorn on s’ubique l’establiment i a les portes 
d’entrada de l’establiment.
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f) Accions de comunicació i promoció de l’establiment 
Les línies subvencionables seran: l’elaboració i aplicació del manual 
d’imatge a l’establiment comercial. Realització de campanyes de 
publicitat i de promoció en mitjans de comunicació locals (i comar-
cals), entitats culturals, esportives i festives locals. Despeses en 
realització de material de promoció en catàlegs, cartells, fullets i la 
incorporació del disseny a elements d’identitat gràfica i packaging 
(bosses, envasos i similars).
En cap cas es consideren subvencionables les despeses següents: 
retolació en vehicles, roba d’empresa i similars. 
g) Accions de promoció d’Aliments tradicionals i els Congrets de 
Llíria
Realització de campanyes de comercialització i promoció de produc-
tes amb la marca Aliments tradicionals de Llíria i dels Congrets de 
Llíria. Seran susceptibles de subvenció les despeses dels elements 
d’identitat gràfica i packaging (bosses, envasos, embalatges, etique-
tes, i similars) on haurà de constar la marca Aliments Tradicionals 
de Llíria o Congrets de Llíria. 
h) Actuacions destinades a aconseguir el distintiu Green Commerce 
o auditoria energètica o d’estalvi
Inversions que vinguen definides per un document d’avaluació am-
biental tutelat, lligades al projecte europeu LIFE+Green Commerce 
o d’altres auditories o estudis de diagnòstic de punt de venda o au-
ditories d’innovació
i) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials 
a Llíria (ara com la “Fira Llíria, a mos redó”)
6. SUBVENCIONS I QUANTIES. 
S’estableixen les següents quanties per a cada actuació: 
a) Adequació de la imatge dels establiments al seu entorn. Se sub-
vencionarà fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 600 euros. 
b) Obres de condicionament i reforma dels locals. Se subvencionarà 
fins al 40% de l’actuació, amb un límit d’1.500 euros. 
c) Adquisició d’immobilitzat material nou. Se subvencionarà el 40% 
de l’actuació, amb un límit de 500 euros.
d) Adquisició d’equips informàtics i dispositius electrònics. Se sub-
vencionarà fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 600 euros.
e) Col·locació i substitució de rètols en façanes. Se subvencionarà 
fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 300 euros.
f) Accions de comunicació i promoció de l’establiment. Se subven-
cionarà fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 500 euros.
g) Accions de promoció d’Aliments tradicionals i els Congrets de 
Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 
500 euros.
h) Actuacions destinades a aconseguir el distintiu Green Commerce 
o a la realització d’una auditoria energètica o d’estalvi. Se subven-
cionarà fins al 40% de l’actuació, amb un límit de 400 euros.
i) Despeses de la quota de participació en fires de mostres o sectorials 
a Llíria. Se subvencionarà fins al 40% de la quota de participació, 
amb un límit de 100 €. 
Aquests percentatges els determinarà la comissió de valoració i depen-
dran fonamentalment, entre altres, dels aspectes següents: a) Si es 
realitza una reforma integral de l’establiment i s’hi segueixen les reco-
manacions del manual d’imatge; b) en funció de la repercussió i els 
mitjans utilitzats per a realitzar la promoció o comunicació; c) en funció 
de l’adequació de la incorporació de les noves tecnologies al comerç i 
de la base prèvia existent; d) participació en activitats comercials orga-
nitzades pel comerç de Llíria o l’Ajuntament, i e) si es tracta d’activitat 
comercial o de serveis, f) haver justificat correctament i per l’import 
total concedit en la subvenció per l’actualització de la imatge comercial 
i noves tecnologies del comerç de Llíria en els anys anteriors. 
A més, les ajudes podran incrementar-se en un 10% (acumulable) de 
la quantia de les subvencions regulades anteriorment quan els come-
rços complisquen el requisit següent: 
Quan els proveïdors de tots els conceptes inclosos per al càlcul de 
la subvenció concedida siguen establiments amb domicili fiscal a 
Llíria. (Caldrà documentar-ho tant en la memòria inicial de sol·licitud 
de subvencions com en la justificació final mitjançant la presentació 
de les factures). 
7. LÍMITS.
Amb caràcter general, i sense perjudici dels límits establerts en 
l’article 6, la quantia màxima de l’ajuda percebuda per un sol bene-

ficiari, no podrà sobrepassar els 2.500 euros, (excepte que se sol·licite 
l’ajuda i es participe a la Fira a mos redó, en el qual cas, l’ajuda per 
participació anirà exclosa d’esta quantitat).
El màxim de línies de subvenció a sol·licitar per convocatòria i es-
tabliment serà de 3, (excepte que es demane la línia i) de participació 
a la Fira a mos redó i es participe realment a la Fira, i que per a este 
cas serà un màxim de 4)
8. DISPONIBILITAT PRESSUPOSTÀRIA I PRIORITZACIÓ
Les subvencions previstes en la present convocatòria es finançaran 
a càrrec de la partida 702 4312 48901 denominada “PROMOCIÓ 
IMATGE COMERCIAL DE LLÍRIA”, del pressupost municipal per 
a l’any 2018.
La concessió de les ajudes estarà condicionada a la disponibilitat 
pressupostària.
9. OBLIGACIONS DEL BENEFICIARI 
Són obligacions del beneficiari: 
a) Executar el projecte o l’activitat que fonamenta la concessió de la 
subvenció.
b) Acreditar davant l’Ajuntament la realització de l’activitat i el com-
pliment de la finalitat que va determinar la concessió de la subvenció, 
amb el compliment dels requisits i de les condicions establides.
c) Comunicar a l’Ajuntament la modificació de qualsevol circums-
tància tant objectiva com subjectiva que s’haja pres en compte per 
a la concessió de la subvenció.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons re-
buts, inclosos els documents electrònics, mentre puguen ser objecte 
de les actuacions de comprovació i control.
e) Difondre la participació de l’Ajuntament de Llíria en les actuacions 
subvencionades, a més de permetre la difusió d’aquestes subvencions 
per l’Ajuntament de Llíria en les accions que considere pertinents.
f) Exercir l’activitat econòmica en l’establiment objecte d’ajuda com 
a mínim per dos anys, una volta cobrada la subvenció. Si es produïra 
un tancament de l’establiment abans dels dos anys des del cobrament 
de la subvenció, l’empresa beneficiària hauria de comunicar-ho a 
l’Ajuntament, i en aquest cas s’iniciaria l’expedient de reintegrament. 
Excepcionalment no se sol·licitarà la devolució de la subvenció 
percebuda, encara que no hagen transcorregut els dos anys des del 
cobrament de la subvenció en els casos següents:
En cas de tancament del negoci per malaltia greu o defunció del 
titular.
En cas de traspàs de l’establiment, sempre que indistintament del 
titular es complisquen els dos anys de manteniment de l’activitat, i 
es mantindrà la responsabilitat de la possible devolució de la sub-
venció en el perceptor d’aquesta.
10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS I AJUDES
Les ajudes previstes en les presents bases seran compatibles amb 
qualsevol altra subvenció que puguen atorgar altres institucions 
públiques amb el mateix objecte i finalitat, sempre que el total per-
cebut no supere el 80% del total dels conceptes subvencionables.
En cas de concurrència de diverses ajudes amb la mateixa finalitat quant 
als actius subvencionables, de tal forma que s’aconseguisquen els límits 
màxims assenyalats en el punt anterior, seran directament deduïbles de 
l’ajuda concedida per l’Ajuntament fins a arribar a aquest límit.
11. DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR
Les sol·licituds hauran de presentar-se en instància formalitzada en 
el registre municipal o d’acord amb el que disposa l’art. 14 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, acompanyada de la documentació reque-
rida en l’imprés de sol·licitud que conté l’Annex 1. 
- Documentació acreditativa i identificativa del sol·licitant.
- Alta en el cens d’Obligats Tributaris (mod 036 0 037), com a per-
sonal treballador autònom o professional i alta en el Règim Especial 
de treballadors Autònoms de la Seguretat Social, o documentació 
similar que justifique la seua situació censal com a comerciant.
- Certificats d’estar al corrent en les obligacions tributàries enfront de 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, enfront de la Treso-
reria General de la Seguretat Social i enfront de la Hisenda Local.
- Fitxa de Manteniment de Tercers (dades domiciliació bancària) 
segons model normalitzat (si no s’ha presentat amb anterioritat a 
l’Ajuntament de Llíria)
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- Memòria explicativa de les actuacions subvencionables a realitzar, 
amb pressupost.
L’admissió a tràmit d’una sol·licitud de subvenció no generarà cap 
compromís de concessió de la dita subvenció.
Les bases de les ajudes i els annexos es trobaran a l’Ajuntament de 
Llíria i a la pàgina web de l’Ajuntament.
12. PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I TERMINIS
Les sol·licituds, junt amb la documentació preceptiva, es presentaran 
per seu electrònica de l’Ajuntament de Llíria o al Registre General 
de l’Ajuntament de Llíria, plaça Major, 1, d’acord amb el que dispo-
sa l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment admi-
nistratiu comú de les administracions públiques (Dret i obligació de 
relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques)
La presentació de la sol·licitud per part dels interessats implicarà 
l’acceptació del contingut d’aquestes bases.
El termini de presentació de sol·licituds serà fins el 16 de juliol.
13. CORRECCIÓ DE DEFICIÈNCIES
Si les sol·licituds de subvenció no reuneixen els requisits exigits en 
les presents bases o no s’hi adjunta la documentació exigida, de 
conformitat amb el que preveu l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre, de Procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, es requerirà els interessats perquè en el termini de 10 dies 
presenten els documents o en corregisquen les deficiències, amb 
indicació que si no ho fan, s’entendrà que desistixen de la petició i 
s’arxivarà la causa sense més tràmits.
14. PROCEDIMENT
Correspon al departament de Comerç la gestió de les ajudes previs-
tes en les presents bases. Amb aquesta finalitat es constituirà una 
comissió de seguiment integrada pels membres següents: El Regidor 
de l’àrea de Foment Econòmic, el tècnic de comerç i un representant 
del Departament d’Intervenció Municipal. 
Correspondrà a la comissió de valoració formular la proposta de re-
solució, que no tindrà caràcter vinculant i haurà d’indicar el sol·licitant 
o la relació de sol·licitants per als quals es proposa la concessió de 
les ajudes i la quantia d’aquestes, i també els criteris de valoració.
Serà competent per a resoldre les sol·licituds de subvenció 
l’alcaldia.
La resolució per la qual es concedix la subvenció serà publicada al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament a més de ser notificada al sol·licitant, 
i n’assenyalarà la quantia total i per apartats subvencionables, la 
forma de pagament, les condicions en què s’atorga i els mitjans de 
control que, si escau, s’hagen establit, en el termini de deu dies des 
que ha sigut dictada.
La resolució de concessió de l’ajuda de l’alcalde esgotarà la via 
administrativa, i contra aquesta podrà interposar-se recurs contenciós 
administratiu en el termini de 2 mesos, comptats des del rebut de la 
notificació, davant el Jutjat Contenciós Administratiu de València. 
El termini màxim per a resoldre les sol·licituds serà de tres mesos. 
Transcorregut aquest termini sense que s’haja dictat resolució ex-
pressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud.
15. RESOLUCIÓ D’INCIDÈNCIES
1) L’òrgan competent per a la concessió de les ajudes previstes en 
estes bases resoldrà les incidències que es produïsquen amb poste-
rioritat a l’esmentada concessió i en especial els supòsits de:
- Pròrrogues per a l’execució del projecte i per al compliment de les 
condicions particulars de la concessió, amb caràcter excepcional.
- Modificacions justificades del projecte inicial
- Canvis d’ubicació
- Pròrrogues del termini per a l’aportació de documents acreditatius 
de l’execució del projecte a l’efecte de liquidació de l’ajuda.
- Renúncies
2) Les modificacions que tinguen lloc com a conseqüència de la 
resolució d’incidències no podran implicar un canvi en la baremació 
efectuada per a l’adjudicació de l’ajuda, ni cap altre que puga afec-
tar a drets de tercers interessats.
16. JUSTIFICACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE L’ACTIVITAT PER AL 
PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ.
La rendició del compte justificatiu és obligatòria i prèvia a la liqui-
dació de les ajudes, i haurà d’incloure la documentació requerida en 
els annexos següents:

Annex 2:Documentació justificativa de la despesa realitzada i 
sol·licitud de pagament.
Annex 3:Fitxa de manteniment de tercers
Factures originals o còpia compulsada de les activitats subvenciona-
des amb la corresponent documentació acreditativa del pagament: 
transferències o càrrecs bancaris,... 
Justificació gràfica i/o documental de l’actuació realitzada subven-
cionada
Les sol·licituds hauran de presentar-se en instància formalitzada en 
el registre municipal o d’acord amb el que disposa amb el que dis-
posa l’art. 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment 
administratiu comú de les administracions públiques
La justificació per part del beneficiari del compliment de les condi-
cions imposades i de la consecució dels objectius previstos es rea-
litzarà com a data màxima fins al 8 d’octubre de 2018, llevat que per 
circumstàncies concurrents es determine un termini distint en la re-
solució de concessió de l′ajuda.
17. REINTEGRAMENT DE LES AJUDES
Serà competent per a iniciar l’expedient i, si s’escau, adoptar la re-
solució d’exigència del reintegrament, l’òrgan que concedí la sub-
venció, i es regirà per les normes legals d’aplicació.
Es procedirà a fer el reintegrament de les quantitats percebudes, a 
més de l’exigència dels interessos legals que corresponguen des del 
moment del pagament de la subvenció, quan els beneficiaris 
d’aquestes incomplisquen les condicions establertes en les presents 
bases, en la resolució de concessió i en la resta de normes que hi 
resulten d’aplicació; tot això sense prejudici de les accions que per-
toquen com a conseqüència de l’incompliment.
18. ENTRADA EN VIGOR
Les presents bases d’ajudes entraran en vigor l’endemà de la publi-
cació en el Butlletí Oficial de la Província de València.
19. BASE DE DADES NACIONAL DE SUBVENCIONS
De la present convocatòria es donarà trasllat a la Base de Dades 
Nacional de Subvencions (BDNS), per part de la intervenció muni-
cipal o l’àrea en la qual delegue esta, a través del servici web del 
Ministeri competent.
Les dades de la present convocatòria a efectes de publicació a la 
BDNS son els següents:
1.- Crèdit pressupostari i aplicació:
Aplicació pressupostària: 702 4312 48901 denominada “PROMOCIÓ 
IMATGE COMERCIAL DE LLÍRIA”. Crèdit inicial 30.000,00 €.
2.- Objecte i finalitat: Apartat 1r de les bases. Actualització de la 
imatge comercial i noves tecnologies que es realitzen l’any 2018. 
L’Ajuntament de Llíria té entre els seus objectius principals la po-
tenciació del xicotet i mitjà comerç i la dinamització de la vida co-
mercial de la ciutat, que es plasma en aquestes ajudes per incremen-
tar la competitivitat del teixit comercial de Llíria.
3.- Procediment de concessió:
Convocatòria oberta. 2 resolucions previstes. Termini de resolució 
trimestral. Lliure concurrència competitiva.
4.- Requisits i formules d’acreditar-los: 
Apartat 3r i 11è de les bases.
5.- Òrgans competents per a la instrucció i resolució:
Apartat 14è de les bases.
6.- Termini de resolució i notificació:
Apartat 14è de les bases.
7.- Criteris de valoració:
Apartat 6è de les bases.
8.- Justificació:
Apartat 16è de les bases.
9.- Identificació i dades generals.
Codi: Número d’expedient: 2018/00003224B
Referència externa: Foment Econòmic.
Descripció: Resolució d’Alcaldia per a convocar Subvencions del 
pla d’actualització de la imatge comercial i noves tecnologies del 
comerç de Llíria 2018.
Òrgan gestor: L01461477 Ajuntament de Llíria
10.- Bases reguladores
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Nomenclatura: Subvencions del pla d’actualització de la imatge 
comercial i noves tecnologies del comerç de Llíria 2018
Diari Oficial: B.O.P Valencia (pendent de publicació)
Descripció: Bases convocatòria
URL espanyol: www.lliria.es
11.- Període de sol·licitud, justificació i fonts de finançament
Inici de sol·licitud: 1 dia hàbil posteriors a la publicació en el BOP.
Fi sol·licitud: fins el 16 de juliol.
Seu Electrónica: www.lliria.es
Moment justificació: previ al pagament.
Fi justificació: 8/10/2018
Font de finançament: Pressuposts Generals de l’Ajuntament de Llíria 
- Aplicació pressupostària 702 4312 48901.
Import: 30.000,00 €.
12.- Sectors Econòmics, Regionalització, Ajudes de l’Estat i altres 
dades.
Sectors econòmics afectats: Promoció del comerç local de Llíria.
Regió Europea: ES523-Valencia
Instruments d’ajuda: Subvenció i entrega dinerària sense contrapres-
tació.
Tipus de beneficiari: Persones físiques i jurídiques que desenvolupen 
activitat comercial i de servicis a Llíria.
Impacto de gènere: Nul
Finalitat: modernització de la imatge del comerç local de Llíria.
Llíria, 31 de maig de 2018.—La primera tinent d’alcalde, Consuelo 
Maria Jose Morato Moreno (Resolució núm. 2018001211).
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