Decret 128/2017, de 29 de setembre del Consell
Òrgan proponent: Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball
Marc normatiu:
 Projecte d’Ordre 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.
 Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions.
Informe justificatiu de la no-subjecció a l'art. 107 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea
El Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE) establix en l'article 107.1 que seran
incompatibles amb el mercat comú, en la mesura que afecten els intercanvis comercials entre Estats
membres, les ajudes atorgades pels Estats o per mitjà de fons estatals, sota qualsevol forma, que
falsegen o amenacen falsejar la competència, afavorint a determinades empreses o produccions.
Per a delimitar el concepte d'ajuda d'Estat a què es referix el mencionat article 107.1 del TFUE, la
Comissió i el Tribunal de Justícia han establit que per a poder considerar que una mesura té caràcter
d'ajuda a què se li pot aplicar el principi d'incompatibilitat amb el mercat comú, ha de reunir eixos
quatre requisits: suposar un benefici per a una empresa, ser concedida per l'Estat o amb el concurs de
fons públics, afavorir només a determinades empreses o produccions, i que falsege la competència,
afectant els intercanvis comercials entre els estats membres.
L’article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, de 2017, del Consell, pel qual es regula el
procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels projectes de la Generalitat
dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, eximeix d’aquesta obligació a aquells
projectes d’ajudes, que per no reunir tots el requisits prevists en l’article 107.1 del Tractat TFUE, no
resulten incompatibles amb
el mercat comú.
D’acord amb el projecte d’Orde de Bases Reguladores, les ajudes que puguen convocar-se en
desenvolupament d'aquesta ordre, recollides en els capítols IV i V del Títol II d'aquesta ordre, no estan
subjectes a l'article 107.1 del TFUE, atés que no impliquen l'exercici d'una activitat econòmica en el
sentit d'oferta de béns i serveis destinada a la consecució d'un benefici, ni comporten un avantatge
econòmic a favor d'entitats que puguen falsejar la competència en els intercanvis comercials entre els
estats membres, en tractar-se d'actuacions en matèria de defensa de les persones consumidores.
Les ajudes que es puguen concedir, prèvia convocatòria, de les regulades en els Capítols I, II i III del
Títol II d’aquestes bases reguladores, no necessiten ser notificades a la Comissió Europea, per no
reunir tots els requisits de l'apartat 1 de l'article 107 del Tractat de funcionament de la Unió Europea,
atés que les ajudes s'acullen al règim de minimis i pel seu import no comporten un falsejament de la
competència que afecte els intercanvis comercials entre els estats membres i, per tant, estan
sotmeses al Reglament (UE) núm. 1407/2013, de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a
l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de
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minimis (DOUE L352/1, de 24 de desembre de 2013). En conseqüència, l'import de les ajudes de
minimis que reba la persona sol·licitant no podrà superar la quantia de 200.000 euros durant el
període de tres exercicis fiscals i, especialment, s'aplicarà el que s'estableix en el punt 1 de l'article 1
del reglament esmentat. En queden excloses les empreses en crisi definides en l'apartat 2.2 de la
Comunicació de la Comissió Europea relativa a les directrius sobre ajudes estatals de salvament i de
reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01), publicada en el DOUE C249, de 31
de juliol de 2014.
En atenció tot allò que s'ha exposat, i d'acord amb el que establix el Decret 128/2017, de 29 de
setembre, de 2017, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la
Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes
públiques, es conclou que les possibles subvencions concedides a l’empara de les bases previstes en
el projecte d’Ordre 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, no estan subjectes a la Política de la Competència de la Unió Europea i, per tant,
no necessiten notificació a la Comissió.

El director general de Comerç i Consum,

Firmat per Natxo Costa Pina el 06/06/2018
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