Ajudes per a mercats i comerç
La DIRECCIÓ GENERAL DE COMERÇ ha aprovat 3 línies d'ajudes, una per a mercats, altra per a
comerç i altra per a comerç rural.
AVALEM MERCATS:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19928&version=amp
1. Es consideraran susceptibles de rebre suport, per a la venda en mercats de venda no
sedentària, si disposen d'autorització municipal per a això, les inversions en l'adaptació de
vehicles de transport com a botiga, o en la instal·lació d'equip de fred per al transport i la venda
de productes d'alimentació; en aquest cas, han de complir la normativa vigent en matèria
mediambiental.
AVALEM COMERÇ:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=2921
1. Es consideraran susceptibles de rebre suport les inversions en equipament per a l'establiment
comercial i la implantació de la venda en línia segura o la seua integració en una plataforma en
línia de comerç electrònic. En aquests casos, es consideraran susceptibles de suport les
aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web, sempre que
estiga vinculada a l'establiment.
AVALEM COMERÇ RURAL:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19924
1. Es consideraran subvencionables les inversions en equipament per a l'establiment comercial,
incloent-hi les aplicacions informàtiques i les despeses derivades de la creació d'una pàgina web,
vinculada a l'establiment, si la seua finalitat és implantar la venda en línia segura o la integració en
una plataforma en línia de comerç electrònic, en els establiments ubicats o que s'implantaran en
els municipis de menys de 1.000 habitants de la Comunitat Valenciana. Aquests establiments
podran estar situats en espais multiservei de propietat pública o privada.
El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el 31 de juliol
* IMPORTANT: S'HA DEIXAT SENSE EFECTES per causes sobrevingudes LA CONVOCATÒRIA
D'AQUESTES AJUDES PER A l'EXERCICI 2020, mitjançant Resolució de 8 de maig de 2020, de la
directora general de Comerç, Artesania i Consum (DOGV núm.8822 bis de 28/05/2020).
Més informació a l'ADL: 609 103 568 o adl@favara.es
Arturo Escrig Català
Regidoria de Comerç
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