INFORME SOBRE LES OBSERVACIONS EFECTUADES PER L’ADVOCACIA GENERAL AL 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

Efectuat el tràmit de consulta a l’Advocacia General previst en l’article 53 del Decret 24/2009, de 13 de
febrer, sobre la forma, l’estructura i el procediment d’elaboració dels projectes normatius de la
Generalitat, al projecte d’ordre esmentat, s’ha rebut informe de data 7 d’agost d’enguany, i s’han
analitzat i valorat segons consta en el següent informe:

AL·LEGACIONS

VALORACIÓ

MOTIVACIÓ

Primera. Es considera que en tota la
documentació
aportada
a
l’expedient, tant l’elaborada per la
Direcció General de Comerç i
Consum per a l’inici i tramitació
d’aquest, com l’informe de la
Direcció General de Finançament i
Fons Europeus, l’informe de la
Direcció General de Pressupostos, o
els escrits d’al·legacions presentats
per Presidència i Vicepresidència de
la Generalitat, Conselleries o la
Direcció General de Tecnologies de
la Informació i les Comunicacions,
no consta la data de la signatura
corresponent

Desestimada

Tots els documents enumerats en l’informe de
l’advocacia obren en l’expedient de referència,
degudament signats electrònicament i amb la
data corresponent a la signatura electrònica.

Segona. Incloure en el text del
projecte la regulació de l’article 17.3
LGS en relació amb la Base de
Dades Nacional de Subvencions

Estimada

S’accepta l’observació i s’inclou aquesta
referència en l’article 11.1 del projecte, amb la
següent redacció:
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«La Direcció General de Comerç i Consum
podrà convocar anualment les diferents ajudes
que seran publicades en el DOGV, d'acord amb
les consignacions pressupostàries que per a
cada exercici establisca la Llei de Pressupostos
de la Generalitat, complint amb el que establix
l'article 20.8 de la LGS».
També s’inclou en l’article 12.6 amb aquesta
redacció:
«Les subvencions concedides seran publicades
en la web gva Oberta i en el Diari Oficial de la
Generalitat, amb expressió de la convocatòria,
del programa i crèdit pressupostari a què
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s'imputen, beneficiària, quantitat concedida i
finalitat de la subvenció, complint així mateix
amb el que establix l'article 20.8 de la LGS».
Tercera. De conformitat amb l’article
165.2.i) de la LHP, deurà constar el
termini de justificació de la
subvenció
per
les
entitats
beneficiàries

Desestimada

Ja apareix en l’article 15.2 del projecte:

Quarta. El termini màxim per a
resoldre i notificar es fixa en l’article
12, però no es contemplen les
circumstàncies modificatives, tal i
com s’assenyala en l’article 165.2.h
de la LHP.

Desestimada

Aquestes circumstàncies modificatives de la
resolució de concessió ja estan recollides en
l’article 13.1 i 5 i en l’article16.

Cinquena.
Incloure
l’obligació
recollida en l’article 3.2 de la Llei
2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat,
de Transparència, Bon Govern i
Participació
Ciutadana
de
la
Comunitat Valenciana, per al cas de
les persones jurídiques privades.

Estimada

S’accepta l’observació i s’afegeix un nou
paràgraf en l’article 13.3, amb aquesta
redacció:

«El termini per a la realització de les actuacions
i per a la presentació de documentació per a la
liquidació de les ajudes, amb caràcter general,
finalitzarà el 31 d'octubre de cada exercici,
llevat que per circumstàncies concurrents es
fixen terminis diferents en la convocatòria
anual o en les resolucions de concessió».

«Les persones jurídiques privades que
perceben, durant el període d'un any, ajudes o
subvencions, de l'administració autonòmica o
de qualsevol altra entitat enumerada en l'article
2 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la
Generalitat, de Transparència, Bon Govern i
Participació Ciutadana de la Comunitat
Valenciana, per import superior a 10.000 euros,
hauran de donar-hi la publicitat adequada,
indicant almenys l'entitat pública concedent,
l'import rebut i el programa, activitat, inversió o
actuació subvencionat. La difusió d'aquesta
informació es realitzarà preferentment a través
de les corresponents pàgines web. En el cas
que no disposen de pàgina web on realitzar la
dita publicitat, podran complir amb la dita
obligació a través del portal que pose a la seua
disposició la Generalitat».

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM,
Firmat per Natxo Costa Pina el 05/09/2018
12:21:52
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