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CORRECCIÓ d’errades de l’Orde 40/2014, de 30 de 
desembre, de la Conselleria d’Economia, Indústria, 
Turisme i Ocupació, per la qual es convoquen les ajudes 
Comerç Innova, Continuïtat Empresarial i Artesania per a 
l’exercici 2015. [2015/1821]

CORRECCIÓN de errores de la Orden 40/2014, de 30 
de diciembre, de la Conselleria de Economía, Industria, 
Turismo y Empleo, por la que se convocan las ayudas 
Comerç Innova, Continuïtat Empresarial y Artesanía para 
el ejercicio 2015. [2015/1821]

Advertits errors en l’esmentada orde (DOCV 7451, 27.01.2015), és 
procedent fer les correccions que a continuació s’indiquen:

1. En l’article 3.2.c
On diu:
«c) Documentació acreditativa de la preexistència de qualsevol 

tipus d’activitat empresarial en el local, quan es tracte de les ajudes 
Continuïtat Empresarial en les condicions de l’article 11.2»;

Ha de dir:
«c) Documentació acreditativa de la preexistència de qualsevol 

tipus d’activitat empresarial en el local, quan es tracte de les ajudes 
Continuïtat Empresarial en les condicions de l’article 10.2.»

2. En l’article 4.1.a
On diu:
«Actuacions previstes en l’article 10.1.a: 15 punts, en l’article 

10.1.b: 10 punts i en l’article 10.1.c: 5 punts»;
Ha de dir:
«Actuacions previstes en l’article 9.1.a: 15 punts, en l’article 9.1.b: 

10 punts i en l’article 9.1.c: 5 punts.»

3. En l’article 7.1:
On diu:
«1. Les ajudes establides en la present orde són compatibles entre 

si, excepte les establides en el títol II en les quals només es podrà optar 
a una de les regulades en l’article 10 d’esta convocatòria»;

Ha de dir:
«1. Les ajudes establides en la present orde són compatibles entre 

si, excepte les establides en el títol II en les quals només es podrà optar 
a una de les regulades en l’article 9 d’esta convocatòria.»

4. En l’article 8, en la versió en valencià
On diu:
«Les ajudes aniran destinades a finançar les inversions en els esta-

bliments comercials actuals o en nous per ampliació d’empresa comer-
cial preexistent, llevat que específicament s’establisca el suport a noves 
implantacions. Les inversions podran realitzar-se i, si és el cas, obrir al 
públic l’establiment, fins el 30 de setembre de 2015»;

Ha de dir:
«Les ajudes aniran destinades a finançar les inversions en els esta-

bliments comercials preexistents o en nous per ampliació d’empresa 
comercial preexistent, llevat que específicament s’establisca el suport 
a noves implantacions. Les inversions podran realitzar-se i, si és el cas, 
obrir al públic l’establiment, fins el 30 de setembre de 2015.»

València, 26 de febrer de 2015

El conseller d’Economia, Indústria, Turisme i Ocupació,
MÁXIMO BUCH TORRALVA

Advertidos errores en la citada orden (DOCV 7451, 27.01.2015), es 
procedente hacer las correcciones que seguidamente se indican:

1. En el artículo 3.2.c
Donde dice:.
«c) Documentación acreditativa de la preexistencia de cualquier 

tipo de actividad empresarial en el local, cuando se trate de las ayudas 
Continuïtat Empresarial en las condiciones del artículo 11.2»;

Debe decir:
«c) Documentación acreditativa de la preexistencia de cualquier 

tipo de actividad empresarial en el local, cuando se trate de las ayudas 
Continuïtat Empresarial en las condiciones del artículo 10.2.»

2. En el artículo 4.1.a
Donde dice:.
«Actuaciones previstas en el artículo 10.1.a: 15 puntos, en el artícu-

lo 10.1.b: 10 puntos, y en el artículo 10.1.c: 5 puntos»;
Debe decir:
«Actuaciones previstas en el artículo 9.1.a: 15 puntos, en el artículo 

9.1.b: 10 puntos, y en el artículo 9.1.c: 5 puntos.»

3. En el artículo 7.1
Donde dice:
«1. Las ayudas establecidas en la presente orden son compatibles 

entre sí, salvo las establecidas en el título II en las que solo se podrá 
optar a una de las reguladas en el artículo 10 de esta convocatoria»;

Debe decir:
«1. Las ayudas establecidas en la presente orden son compatibles 

entre sí, salvo las establecidas en el título II en las que solo se podrá 
optar a una de las reguladas en el artículo 9 de esta convocatoria.»

4. En el artículo 8, en la versión en valenciano
Donde dice:
«Les ajudes aniran destinades a finançar les inversions en els esta-

bliments comercials actuals o en nous per ampliació d’empresa comer-
cial preexistent, llevat que específicament s’establisca el suport a noves 
implantacions. Les inversions podran realitzar-se i, si és el cas, obrir al 
públic l’establiment, fins el 30 de setembre de 2015»;

Debe decir:
«Les ajudes aniran destinades a finançar les inversions en els esta-

bliments comercials preexistents o en nous per ampliació d’empresa 
comercial preexistent, llevat que específicament s’establisca el suport 
a noves implantacions. Les inversions podran realitzar-se i, si és el cas, 
obrir al públic l’establiment, fins el 30 de setembre de 2015.»

Valencia, 26 de febrero de 2015

El conseller de Economía, Industria, Turismo y Empleo,
MÁXIMO BUCH TORRALVA
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