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Informe 03-2018

Una vegada examinat el projecte d'Orde de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball, per la qual s'establixen les Bases Reguladores per a la concessió
d'ajudes en matèria de comerç, consum i artesania.
Vist l'article 165.2 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic
Instrumental i de Subvencions, que establix el contingut mínim que han de contindre les bases
reguladores. I en virtut del que establix l'article 165.1 de la Llei 1/2015, esta Intervenció Delegada
informa que estes bases complixen el contingut mínim exigit en l'esmentat article, excepte en els
següents aspectes que es considera que haurien d'observar-se per a considerar-los ajustades a la
normativa vigent:
-En l'article 5 de les bases es regulen les beneficiàries, indicant en el seu apartat 1 que queden
excloses les que realitzen activitats de reparació o manteniment. Considerant-se que s'hauria de
concretar més l'abast d'esta exclusió.
-En l'article 10 es presenta una sèrie de criteris de valoració i el seu corresponent percentatge de
ponderació. No obstant això, a pesar que la ponderació sospesa el valor relatiu de cada criteri en
relació als altres, s'entén que en alguns dels criteris objectius hauria de descriure's un barem detallat, que permetra una atribució precisa i objectiva de les puntuacions. En concret, esto s'observa
en els apartats 10.1.d),g), i); 10.2. a), c), d), e), f) , g) ; 10.3. a), b), c), d), e), f) y 10.4. a), b), d), e).
En ells, a l'indicar la puntuació que es pot obtindre es fixen uns punts màxims sense assenyalar
com es van a assignar.
- S'observa respecte dels criteris de valoració previstos en en article 10, que hi ha pocs referits a
les actuacions que se subvencionen. En este sentit, es considera que els criteris de valoració haurien d'estar relacionats amb les activitats que realitzen les beneficiàries, per a aixina garantir que
l'entrega de diners estiga subjecta al compliment de les actuacions que es pretenen subvencionar,
tal com es preveu en l'article 2 de la Llei 38/2003, general de subvencions, al regular el concepte
de subvenció.
Els criteris s'han establit segons els beneficiaris i no tenint en compte les diferents actuacions que
se subvencionen, comprovant-se que en alguns casos no guarden relació entre si. Per exemple, hi
ha determinats criteris de valoració, com l'indicat en l'article 10.1.g) que es referix al grau de com pliment de la sol·licitant en el tipus d'actuació per al que sol·licita suport en les tres últimes convo catòries, que no té relació amb les actuacions que es van a subvencionar per a la implantació
d'una activitat comercial en les accions EMPRENEM COMERÇ previstes en l'article 18 de les bases.
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També, en el supòsit de les actuacions denominades AVALEM MERCATS, previstes en el mateix article,para la venda en mercats de venda no sedentària, en els que se subvenciona la realització d'inversions en l'adaptació de vehicles de transport, alguns dels criteris que es van a aplicar previstos
en l'article 10.1 no pareix que tinguen relació amb les activitats que realitzen les beneficiàries a qui
van dirigides les ajudes, com per exemple la valoració de la seua ubicació en determinats municipis. I en el cas de les accions d'AVALEM COMERÇ RURAL , previstes per a establiments ubicats en
municipis de menys de 1.000 habitants ,tampoc pareix procedent aplicar un criteri de valoració
que tinga en compte la ubicació en poblacions de major nombre d'habitants.
- En l'article 11.3 de les bases s'establix que la subvenció es calcularà per mitjà de l'aplicació del
percentatge establit per a cada una de les convocatòries que puguen realitzar-se o el que corresponga en aplicació del règim de concurrència competitiva.El procediment de concessió de les ajudes està previst en l'article 12, indicant-se que es realitzarà una comparació entre les sol·licituds
presentades, amb l'objectiu d'establir una prelació entre les mateixes, que pot donar lloc a la gradació del percentatge de subvenció a aplicar, d'acord amb els criteris de valoració.
Respecte d'este procediment, es considera que hauria de determinar-se com es va a efectuar la
gradació del percentatge de subvenció. Aixina, si en les bases s'establixen percentatges màxims
dels costos de les actuacions a subvencionar, és en les convocatòries on s'han de concretar els dits
percentatges.
- En l'article 20 de les bases es relacionen accions subvencionables, indicant-se entre estes alguns
gastos, com a contractació o manteniment de personal tècnic, o contractacions de servicis, havent
de diferenciar el que és l'actuació a subvencionar del que és el gasto que justifica la seua realització.
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