
 

SUBVENCIONS PER A PIMES DE COMERÇ I ARTESANIA. EXERCICI 2016

La Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Vinaròs, mitjançant l' Agència per al Foment

de la Innovació Comercial AFIC, informa de la convocatòria per la Conselleria d'Economia

Sostenible,  Sectors  Productius,  Comerç  i  Treball.  d'ajudes  per  a  Pimes  de  comerç  i

artesania.

Normativa aplicable

1. Orde  14/2016,  de  5  d'agost,  de  la  Conselleria  d'Economia  Sostenible,  Sectors

Productius, Comerç i Treball, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la

concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania.

2. Resolució de 16 de setembre de 2016, del director general de Comerç i Consum,

per la qual es convoquen les ajudes en matèria de comerç, consum i artesania per

a l'exercici 2016.

Beneficiaris

Article 18.2 Per als beneficiaris previstos en el article 5.1.a): Les persones físiques i les

societats mercantils i assimilades qualificades de pimes, que no siguen agrupacions de

persones físiques o jurídiques, públiques o privades, societats civils, comunitats de bens, o

qualsevol  altre  tipus  d'unitat  econòmica o patrimoni  separat  sense personalitat  jurídica

pròpia i què:

a.1 AVALEM ARTESANIA: Estiguen en possessió del document de qualificació artesana

(DCA) degudament actualitzat i expedit per la Generalitat o document equivalent emés per

una administració pública que acredite la seua condició d'artesà.

a.2  EMPRENEM  COMERÇ:  Exercisquen  o  hagen  d'exercir  l'activitat  comercial  a  la

Comunitat Valenciana, en alguna de les activitats següents de la Secció Primera, Divisió 6,

de  l'Impost  d'Activitats  Econòmiques segons  el  Reial  Decret  Llei  1175/1991,  de  28 de

setembre:

 Agrupació 64 excepte el grup 646 i l'epígraf 647.5

 Agrupació 65 excepte l'epígraf 652.1 i els grups 654 i 655

No seran susceptibles de suport les activitats de reparació i manteniment

EMPRENEM COMERÇ

Beneficiaris: Article 18.2 Per als beneficiaris previstos en el article 5.1.a) / a.2: 

Accions  susceptibles  de  suport:  Despeses  corrents  derivades  del  manteniment  d'un

establiment comercial amb un nou titular o de la implantació d'una activitat comercial en un

local en què, amb anterioritat, s'haja exercit activitat econòmica.

L'establiment haurà, si és el cas, d'obrir-se al públic entre l'1 de febrer i el 30 de setembre

del 2016.

Subvenció màxima: 10.000 €

Les despeses de lloguer no poden superar els 5.000 €



 

Despeses subvencionables:

 Estudis de viabilitat i factibilitat comercial

 Despeses  de  gestoria,  notaria  i  registres  necessaris  per  a  la  constitució  de

l'empresa o per a l'inici de l'activitat en l'establiment comercial i, a més, si és el cas,

en línia.

 Despeses de traspàs, únicament del local, satisfetes a l'anterior titular, que haurà

d'haver-se formalitzat l'any 2016.

 Despeses de lloguer del local meritades des de l'1 de febrer fins al 30 de setembre

del 2016.

AVALEM ARTESANIA

Beneficiaris: Article 18.1, per als beneficiaris previstos en l'article 5.1.a) / a.1

Subvenció màxima: 5.000€

Accions susceptibles de suport: 

 Assistència a certàmens firals d'artesania d'àmbit provincial, autonòmic o superior:

despeses de lloguer de sòl i estand, retolació i decoració d'aquest.

 Confecció i edició de catàlegs de producte, en qualsevol suport, inclòs el cost de

l'allotjament en el web, si és el cas.

 Accions de promoció del producte, a través de qualsevol mitjà promocional.

 Assistència a cursos especialitzats de formació en disseny, qualitat i especialització

en  el  seu  ofici:  despeses  de matrícula  i  altres  conceptes  generats  per  l'entitat

organitzadora.

Termini per a la presentació de sol·licituds: fins al 8 d'octubre

Més informació:

AFIC Agència per al Foment de la Innovació Comercial

Ajuntament de Vinaròs

Pl. Sant Telm, 5 (Ed. Pirulí, 3ª Planta)

http://vinaros.portaldelcomerciante.com/
Tel.964407700


