Informe sobre l'impacte en la infància, l'adolescència i la família, relatiu 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.
La Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència,
afegeix un nou article 22 quinquiés, sobre Impacte de les normes en la infància i en l'adolescència, a la
Llei Orgànica 1/1996, de 16 de gener, de Protecció Jurídica del Menor, amb el següent tenor: Les
memòries de l'anàlisi d'impacte normatiu que han d'acompanyar als avantprojectes de llei i als
projectes de reglaments inclouran l'impacte de la normativa en la infància i en l'adolescència.
Igualment, afegeix una disposició addicional desena a la Llei 40/2003, de Protecció a les Famílies
Nombroses, establint l'obligació d'incorporar una memòria d'anàlisis de l'impacte de la normativa en
elaboració en la família.
D'altra banda, l'apartat 3 de l’article 6 de la Llei 12/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de
Protecció Integral de la Infància i l’Adolescència de la Comunitat Valenciana, en la nova redacció
donada per la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i
financera, i d’organització de la Generalitat (Núm. 7948/31.12.2016) estableix que els projectes
normatius hauran d’incorporar un informe d’impacte normatiu en la infància, en l’adolescència i en la
família que s’elaborarà pel departament o centre directiu que proposa l’avantprojecte de llei o projecte
de norma, pla o programa, d’acord amb les instruccions i directrius que dicte l’òrgan competent en la
matèria, i haurà d’acompanyar la proposta des de l’inici del procés de tramitació.
En aquest sentit, per part de la Vicepresidència i Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, en tant
que òrgan superior competent en les matèries pròpies l'impacte sobre les quals han d'avaluar els
informes, s'ha realitzat una guia metodològica en la que es proposa un iter a seguir en el procés de
realització de l'informe.
Seguint aquesta metodologia s'han identificat els drets i necessitats dels i les menors i de les famílies
sobre els quals pot impactar el projecte de decret que es presenta a aprovació, sense que es detecte
vinculació entre aquelles i l'esmentat projecte. Així mateix s'ha valorat la situació de partida, concloent
que ni la regulació vigent ni la nova regulació influeix sobre la situació de les necessitats i drets de la
infància i l'adolescència o de la família.
Fent una previsió de les conseqüències que pot ocasionar el projecte atenent a l'efectiu exercici del
principi d'interés superior de l'infantesa i de la valoració de la família en la societat, es conclou que els
resultats que es preveu que tindrà l'aprovació de la disposició sobre els drets de la infància,
l'adolescència i la família com a nucli essencial de desenvolupament del o la menor és nul, atés que
no se'n deriva cap modificació de la situació de partida.
Per tot això, s'emet el present informe sobre l'impacte de les normes en la infància, en l'adolescència i
la família del 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.
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I, en conseqüència, es valora l'impacte de la norma sobre els i les menors, els i les adolescents i la
família com a NUL, per no existir, de partida, desigualtats, discriminacions i afeccions en la
protecció dels drets dels i les menors, ni en la seua individualitat ni en la seua inserció en la família i
no es preveu cap modificació d'aquesta situació.

El director general de Comerç i Consum,

Firmat per Natxo Costa Pina el 06/06/2018
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