Informe justificatiu de la necessitat i oportunitat de l'aprovació 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.
La Llei 3/2011, de 23 de març, de la Generalitat, de comerç de la Comunitat Valenciana, en el
capítol IV estableix el marc d'actuació en matèria de dinamització de l'activitat comercial,
mitjançant una sèrie de mesures que pretenen dotar el sector d'un major atractiu i
competitivitat, impulsant la modernització de les estructures comercials, la incorporació de
noves tecnologies, la creació d'entorns urbans atractius i adequats, la formació dels agents
del sector, i la promoció dels productes i de les empreses comercials, per a continuar
contribuint a la progressiva i harmònica adaptació de l'estructura comercial a les pautes de
l'economia avançada que garantisca a les persones consumidores de la Comunitat
Valenciana uns equipaments i empreses comercials capaces de satisfer eficientment les
seues demandes.
La Llei 1/1984, de 18 d'abril, de la Generalitat, d'ordenació de l'artesania, reconeix la
importància d'establir mesures d'ordenació i foment d'aquest sector per a estimular la seua
competitivitat i garantir, per tant, la pervivència d'aquest important patrimoni cultural i
econòmic de la Comunitat Valenciana.
La Llei 1/2011, de 22 de març, de la Generalitat, per la qual s'aprova l'Estatut dels
Consumidors i Usuaris de la Comunitat Valenciana, té com a objecte la protecció, defensa i
promoció dels drets i legítims interessos de les persones consumidores i usuàries en el
territori de la Comunitat Valenciana, en compliment del mandat de l'article 51, apartats 1 i 2,
de la Constitució Espanyola, i correspon a aquesta conselleria adoptar en l'àmbit de les
seues competències totes les mesures que siguen necessàries per al degut compliment del
que s'estableix en aquesta llei.
El 17 d'agost de 2016 es va publicar en el DOGV l'Ordre 14/2016, de 5 d'agost, 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, l'aplicació de la qual ha donat lloc a tres convocatòries i les
corresponents resolucions, experiència suficient per a detectar les millores i actualitzacions
que han d'aplicar-se per a adequar-la a la realitat sectorial i al context econòmic. En aquest
sentit, la progressiva disminució de les poblacions rurals, els canvis en la mobilitat, en les
noves tecnologies, en els hàbits de consum i d'oci, i en les tendències geosocials, plantegen
l'oportunitat de prestar especial atenció al comerç rural i als formats comercials que més
afecten el seu proveïment.
Així, i per a dotar de major efectivitat aquests mandats legals, vista l'experiència d'anteriors
bases reguladores, s'ha considerat convenient establir un marc d'incentius amb voluntat de
permanència en el temps que, d'una banda, agiliten i doten d'una major transparència els
fons públics assignats a aquest efecte, i d'una altra, permeten donar una resposta àgil i
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concreta a les diferents necessitats i conjuntures que es produïsquen, mitjançant
convocatòries específiques per a destinataris i actuacions concretes.
A la vista de l’anterior, queda justificada la necessitat i oportunitat de l’aprovació de l’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.
El director general de Comerç i Consum,
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