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Subvencions al comerç de Llíria 2012 
(SUBVENCIONS DEL PLA D'ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE COMERCIAL I NOVES 

TECNOLOGIES DEL COMERÇ DE LLÍRIA) 
 

La imatge del comerç sempre es pot millorar. 
 
Independentment de vendre moda, electrodomèstics o fer-te el monyo, tots hem 
d’actualitzar-nos i millorar la imatge del nostre establiment per a ser més 
competitius. Com millor siga la presència exterior del comerç, majors són les 
possibilitats de captar clients. 
 
Qui pot sol·licitar-les? 
 
Amb caràcter general i per a totes les línies de subvenció, els establiments del 
nucli urbà de Llíria ubicats a la planta baixa, amb una sala de vendes clarament 
diferenciada i dins dels epígrafs següents: 
Epígraf Descripció  
64 Comerç al detall d’aliments, begudes i tabac 
Excepte 646 Comerç al detall de llavors de tabac, articles de fumador  
65 Comerç al detall de productes industrials no alimentaris 
Excepte 6521 Farmàcies 
Excepte 655 Comerç al detall de combustible, carburants,... 
662 Comerç mixte o integrat al detall 
67 Servici d’alimentació 
Excepte 677 Servici de restauració,...sense establiment 
755 Agències de viatges 
971 Tintoreries, bugaderies 
972 Salons de perruqueria, bellesa 
9731 Servicis fotogràfics 
 
Dins de les d'Accions de comunicació i promoció, en l’apartat de realització de 
campanyes de comercialització i promoció de productes amb la marca Aliments 
tradicionals de Llíria i participació en fires fora de Llíria amb productes d’Aliments 
tradicionals podran sol·licitar la subvenció qualsevol societat mercantil. 
Dins de la incorporació de noves tecnologies de la informació i la 
comunicació, en l’aparat de la implantació de la targeta i+D, podran sol·licitar la 
subvenció qualsevol societat mercantil. 
 
Quan i a on puc sol·licitar-les? 
 
Termini fins al 30 de juny de 2012.  
 
Més informació i bases completes a l’AFIC de l’Ajuntament de Llíria (Tel. 96 279 82 
82 ext.2249), en el correu electrònic adl@lliria.es o en la pàgina web 
www.portaldelcomerciante.com/lliria 
 
Està informació és merament publicitària, pel que cal consultar les bases 
completes de la convocatòria. 
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Quin tipus d’ajudes es poden sol·licitar en esta subvenció? 
 
A) ACTUALITZACIÓ DE LA IMATGE COMERCIAL. 
Objectiu: l’adequació i l’actualització de la imatge i de l'accessibilitat dels 
establiments comercials. Despeses subvencionables: la rehabilitació i adequació 
de locals referides a la façana, aparadors, retolació, mobiliari necessari per a 
l’activitat, estufes d’exterior per al sector de la restauració, il·luminació exterior i de 
l’aparador i accessibilitat i que s'hi complisca la normativa vigent de l'Ajuntament 
de Llíria.  
 

 
  

   
Subvenció: fins al 40% i un màxim de 2.000€. 
 
B) ACCIONS DE COMUNICACIÓ I PROMOCIÓ. 
Objectiu: La millora de les estratègies de comunicació i imatge dels establiments 
comercials de Llíria. Despeses subvencionables: la realització de campanyes de 
comercialització i de promoció publicitària, disseny de la imatge corporativa i 
l'elaboració del manual d'aplicació gràfica, Realització de campanyes de 
comercialització i promoció de productes amb la marca Aliments tradicionals de 
Llíria... 
 
Subvenció: fins al 40% i un màxim de 600€. 
 
C) INCORPORACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ I LA 
COMUNICACIÓ. 
Objectiu: Adequació dels establiments comercials a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. Despeses subvencionables: adquisició de 
programari informàtic de gestió econòmica i comercial, maquinària d'ús comercial 
(lectors òptics, equips de codificació...), implantació de sistemes de comerç 
electrònic, integració en xarxa d'equipament informàtic i creació, allotjament i 
manteniment de pàgina web. sistemes de seguretat. 
Les despeses necessàries en programes, accessoris i targetes per a la implantació 
de la targeta i+D o programa de fidelització anàleg de la Federació del comerç de 
Llíria. 

 
 

  
Subvenció: fins al 40% i un màxim de 600€. 


