
  

 
AJUDES AL COMERÇ LOCAL PER A POTENCIAR I AFAVORIR L'ÚS DEL VALENCIÀ 

2020 PROMOGUT PER L'AJUNTAMENT DE QUART DE POBLET. 
 

96 153 62 10 ext. 256 
afic@quartdepoblet.org 

www.quartdepoblet.org 

 https://quartdepoblet.portaldelcomerciante.com/es/ 
 
 
http://www.quartdepoblet.org/portal/p_20_contenedor1.jsp?sec
cion=s_fdes_d4_v2.jsp&contenido=9821&tipo=6&nivel=1400&la
yout=p_20_contenedor1.jsp&codResi=1&language=es 
 
 

 

 

 

 

Objecte: 

La present convocatòria té com a objecte afavorir la recuperació i promoció del valencià en el 

comerç local. Per a concedir les ajudes es tindran en compte les actuacions realitzades en els 

següents àmbits: El rètol publicitari del comerç, se situarà en un lloc visible des de la via pública, rètol 

exterior de vehicles d'empresa,  pàgines Web per a publicitat i promoció del comerç, fullets, targetes 

i altres mitjans de divulgació, merchandising, publicitat en mitjans de comunicació (ràdio, televisió, 

premsa, etc.) 

Quantía: 

La quantia màxima de la subvenció podrà ser fins a 600.-euros i, mai superior al fi de la 

subvenció regulada en les presents bases. 

Persones beneficiàries: 
 

Persones, físiques o jurídiques del comerç local, ja creat o de nova creació, que vullga adherir-se a la 

normalització i promoció de l'ús del valencià, ubicats dins del nucli urbà del municipi de Quart de 
Poblet, i que tinguen menys de 10 treballadors/es,  i que complisquen els requisits contemplats en 
l'apartat 4 de les bases. 
 

Obligacions de les persones beneficiàries: 

Les persones beneficiàries de la subvenció, hauran de justificar la realització de l'activitat 

subvencionada, abans de cobrar l'ajuda. Per a açò hauran de presentar fotocòpia de les factures del 

cost de creació i justificació visual d'aquesta. A més de les contemplats en l'apartat 8 de les bases. 
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Procediment de sol.licitud: 

Preferentment per seu electrònica, si tens certificat digital; veure 

annex instruccions 

https://quartdepoblet.sedipualba.es/segex/tramite.aspx?idtramite=10604 

o si escau per registre General d'Entrada de l'Ajuntament (Plaça del País 

Valencià núm. 1), tenint en compte que tant en el cas de sol·licitar el 

certificat com de presentació presencial, hauran de sol·licitar cita prèvia. 

La sol·licitud haurà d'anar acompanyada per la resta de documentació 

contemplat en l'apartat 5 de les bases. 

Termini de sol·licitud: 

El termini de presentació de sol·licituds s'estableix des de l'1 de juny, represa o reinici  de terminis 

administratius per Reial decret 537/2020, de 22 de maig de 2020, art. 9, fins al  31 de juliol de 2020, 

ambdós inclosos. 
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