INFORME SOBRE LES OBSERVACIONS EFECTUADES PER LA INTERVENCIÓ DELEGADA 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 la Intervenció Delegada previst en el 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 5 d’octubre de 2018, i s’han analitzat i valorat les
observacions realitzades segons consta en el següent informe:

QÜESTIONS

VALORACIÓ

MOTIVACIÓ

En l'article 5 de les bases es regulen
les benefciàries, 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.

Desestimada

Cap dels epígrafs d'IAE i CNAE relacionats en
l’article 5.1.a).2 inclou activitats de reparació o
manteniment. Refectirrho expressament només
té com a f deixar totalment clara aquesta
circumstància als possibles sol·licitants de les
ajudes, atés que en la realitat econòmica de les
pimes la seua activitat real no sempre s'ajusta
al que descriu l'IAE o el CNAE que tenen
declarat.

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
fxen 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 benefciàries, per a
aixina garantir que l'entrega de

Estimada
parcialment

Amb la fnalitat de precisar i objectivar els
criteris de valoració i la seua aplicació s'han
pres les següents mesures:
r S'ha eliminat la paraula "fns a" de les
puntuacions. Només es manté quan es refereix
a la suma de valors parcials que poden tindre
diferents valors que sí que estan prefxats.
r S'ha modifcat la redacció de la referència
genèrica a comerç electrònic desenvolupant les
actuacions a valorar amb la puntuació a
assignar en cadascuna d'elles.
r S'ha canviat "grau de compliment" per
"percentatge d'execució", de manera que els
ítem en els quals posa "relació" o "percentatge",
`per defnició, el valor s'obtindrà d'aquesta
manera (relació o %) graduat entre 0 i 10. Valor
per tant precís i objectiu que s'obté dels valors
indicats de forma calculada matemàticament.
r Es manté l'expressat en els punts 2.a), 3.a),
3.a) i 4.a) de l'article 10, per entendre que està
defnit i concretat què ha de valorarrse per part
del gestor en l'anàlisi concreta i específca de
cadascun de les sol·licituds en l'adequació
concreta als objectius i fnalitats expressades
en aquest projecte de bases reguladores.
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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.

D'altra banda els criteris de valoració estan
vinculats tant a l'actuació a realitzar (ja defnida
i taxada en cada ajuda) com a l'adequació de la
mateixa en funció de l'objectiu que es pretén
aconseguir, del sol·licitant i la seua trajectòria.
Garantir que el lliurament dinerari es realitza
subjecta al compliment de les actuacions que
es pretenen realitzar es vincula també a la
justifcació i verifcació de l'actuació, prèvia a
l'autorització d'aquest lliurament dinerari, i al
compliment del pla de control.

Els criteris s'han establit segons els
benefciaris 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 complimentde la
sol·licitant en el tipus d'actuació per
al que sol·licita suport en les tres
últimes convocatòries, 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.
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 benefciàries 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.

Desestimada

Si bé és cert que els criteris de valoració estan
ordenats per benefciaris, part d'ells estan
adaptats al tipus d'actuació prevista, ja siga en
matèria de comerç, consum o artesania.
Alguns criteris sí que estan referits a
actuacions no directament lligats a l'actuació
però sí indirectament.
Per exemple, el criteri referit en l'article 10,1,g),
que es repeteix en tots els tipus de benefciaris,
valora directament el compliment del que
s'estableix en l'article 8.3 de la referida Llei
38/2003, General de Subvencions, i té relació
amb les actuacions EMPRENEM COMERÇ i
AVALEM MERCATS, ja que un sol·licitant pot
tramitar, en diferents exercicis per a diferents
establiments el mateix tipus d'ajuda.
Quant a l'aplicació del criteri de població a
l'ajuda AVALEM COMERÇ RURAL, si bé és cert
que no té aplicació real, també és cert que per
això mateix afecta igual a tots els sol·licitants,
per la qual cosa el seu efecte és totalment
neutre.

En l'article 11.3 de les bases
s'establix que la subvenció es

Desestimada

No es pot concretar en la convocatòria quins
seran els percentatges fnals de suport, ja que
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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 determinarse 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
justifca la seua realització.

en el moment de la publicació no es coneix ni el
nombre de sol·licituds ni l’import susceptible de
suport de l’import sol·licitat.

Estimada

S’ha modifcat la redacció de les ajudes de
l’article 20 per a explicitar les despeses que són
susceptibles de suport en cada actuació.

EL DIRECTOR GENERAL DE COMERÇ I CONSUM,

Firmat per Natxo Costa Pina el 22/10/2018
12:20:06

CSV:M34494FI-U93DJGB3-NA1VIH28

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=M34494FI-U93DJGB3-NA1VIH28

