
AJUDES A PIMES 2021 (Comerç i Artesania)
Ordre 22/2018 de 22 de novembre, de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball que aprova les bases reguladores per a la

concessió de subvencions en matèria de comerç, consum i artesania – DOGV 28.11.18
Resolució d’11 de desembre de 2020, de la directora general de Comerç, Artesania i Consum, per la qual s’efectua la convocatòria anticipada per a l’exercici

2021 en matèria de comerç, consum i artesania - DOGV 17.12.20
PROGRAMA BENEFICIARIS ACCIONS SUBVENCIONABLES QUANTIA

AVALEM
ARTESANIA
(Art. 18.1)
Crèdit 2021:
200.000€

Persones físiques i societats mercantils* que 
estiguen en possessió del document de qualificació 
artesana (DCA) actualitzat i expedit per la Generalitat o 
document equivalent emés per una administració 
pública.

-Despeses  de  lloguer  d'espai  i  estand,  decoració  i
retolació amb motiu de l’assistència a certàmens firals
d’artesania  d’àmbit  provincial,  autonòmic  o  superior,
degudament acreditat.
- Despeses derivades de la protecció, el  disseny  o la
marca del producte.
-Confecció  i  edició  de  catàlegs  de  producte,  en
qualsevol suport (inclòs el cost d’allotjament en la web).
-Accions  de  promoció  de  producte,  a  través  de
qualsevol mitjà promocional.
-Despeses de matrícula generades per  l’assistència a
cursos especialitzats de formació en el seu ofici.

Període subvencionable: Des de 
l’1 de gener fins el 31 de octubre 
de 2021. (Veure excepcions)
Fins 50% del cost, amb el límit 
de 5.000 euros  o 7.500€ per a 
fires fora d’Espanya. 
No serà subvencionable l’IVA, 
excepte quan s’acredite que no és 
susceptible de recuperació o 
compensació.

EMPRENEM
COMERÇ

(Art. 18.2.a)
Crèdit 2021:
300.000€

Persones físiques i societats mercantils (pimes) amb
activitat comercial*. 
*Secció 1ª Divisió 6 del IAE, consultar excepcions.

-Manteniment d’un establiment comercial amb un 
nou titular.
-Nova activitat comercial en local amb activitat 
econòmica anterior. (obertura al públic entre 01/02/21
i 30/09/21)

Despeses subvencionables:
-estudis de viabilitat comercial, factibilitat comercial, 
distribució, estalvi energètic i disseny de l’establiment.

-despeses de constitució (gestoria, notaria i registres)
-despeses de lloguer 

Període subvencionable: Des de 
l’1 de gener fins el 30 de 
setembre de 2021.
Fins 50% del cost, amb el límit 
de 10.000 euros. 
Import màxim en lloguer 5.000 
euros.

AVALEM
COMERÇ

(Art. 18.2.b)
Crèdit 2021:

600.000€

Persones físiques i societats mercantils (pimes) amb
activitat comercial*. 
*Secció 1ª Divisió 6 del IAE, consultar excepcions.

Inversions en equipament* per a l’establiment 
comercial i la implantació de la venda en linia segura o 
la integració d’aquesta en una plataforma en linia de 
comerç electrònic.

Període subvencionable: Des de 
l’1 de gener fins el 31 d’octubre 
de 2021.
Fins el 50% del cost amb el límit 
de 20.000 euros. En un període de
3 anys.
 Inversió mínima de 3.000 euros.



CRITERIS DE VALORACIÓ (Art. 10 de les bases reguladores)
Persones físiques i societats mercantils (pimes) amb activitat comercial (Article 10.1)
a) Estar situada en municipi de fins a 1.000 habitants: 15 punts, de fins a 10.000 habitants: 10 punts i de fins a 40.000 habitants: 5 punts.
b) Realitzar les actuacions en valencià (retolació, promoció, catàlegs, web…): 5 punts.
c) Ser microempresa: 15 punts; petita empresa: 10 punts i mitjana empresa: 5 punts.
d) Comerç electrònic: fins a 10 punts. Es puntuarà amb 2,5 punts la realització de cadascuna de les següents actuacions en l’establiment: ( geolocalització 

en internet, tindre compte en xarxes socials, tindre web i tindre botiga en línia) 
e) Vinculació empresarial: estar associat a alguna agrupació de comerciants o artesans: 5 punts; estar integrat: 5 punts; estar ubicat en un mercat 

municipal: 5 punts.
f) Adhesió al sistema arbitral de consum de la CV si la pime és comercial: 5 punts; adhesió al programa de promoció activa del Centre d’Artesania de la CV 

si és pime artesana: 5 punts.          
g) Trajectòria del sol·licitant en les tres últimes convocatòries: fins a 10 punts.
h) En cas que la sol·licitant, professional del comerç o de l’artesania, siga persona física menor de 30 anys en presentar la sol·licitud: 5punts.
i) Acreditar la promoció de la igualtat efectiva d’oportunitats entre homes i dones: fins a 10 punts. (Pla d’Igualtat; certificat, distintiu o reconeixement 

empresarial en matèria d’igualtat d’oportunitats)

TERMINI SOL·LICITUDS i JUSTIFICACIÓ (Art. 5 i 8 de la convocatòria):
Presentació de sol·licituds: Des del dia 1  1   de Gener fins al   l’  1   de   febrer   de 202  1  . Tramitació electrònica obligatòria en la Seu Electrònica de la 
Generalitat: http://sede.gva.es
Descarregar formularis models en la web www.gva.es Guia Prop- Tràmits i Serveis. Conselleria Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

Període justificació: (en funció de l’ajuda que se sol·licite) (en la forma descrita en els articles 13 a 15 de les bases reguladores)

� Actuacions incloses en Emprenem Comerç: fins al 13 d’octubre de 2021
� Assistència a Fires: fins el 26 de novembre de 2021. (consultar excepcions)
� Resta d’ajudes: fins al 9 de novembre de 2021.


