LLISTA DE COMPROVACIÓ PER A PROJECTES QUE EL CENTRE GESTOR CONSIDERE
QUE NO IMPLIQUEN AJUDES ESTATALS (EXCEPTE RÈGIMS DE MINIMIS I AJUDES

COFINANÇADES AMB FONS DE LA UNIÓ EUROPEA)
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LISTA DE COMPROBACIÓN PARA PROYECTOS QUE EL CENTRO GESTOR CONSIDERE
QUE NO IMPLICAN AYUDAS ESTATALES (EXCEPTO REGÍMENES DE MINIMIS Y

II

AYUDAS COFINANCIADAS CON FONDOS DE LA UNIÓN EUROPEA)

DENOMINACIÓ DEL PROJECTE D'AJUDA / DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE AYUDA

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

3

4

5

6

N

Comentaris
Comentarios

Sí, en el preàmbul de l'Ordre.

No, perquè les ajudes dels capítols IV i V són ajudes
destinades a actuacions en matèria de defensa de les
persones consumidores.

Sí, perquè les despeses originades per les accions
derivades d'aquestes ajudes seran sufragades
íntegrament per la Direcció General de Comerç i Consum
de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors
Productius, Comerç i Treball.

Sí, ja que es tracta d'ajudes concedides per la Generalitat
Valenciana, a través de la Conselleria d'Economia
Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball.

No, perquè aquestes ajudes estan destinades a actuacions en
matèria de defensa de les persones consumidores i no suposen
l'exercici d'una activitat econòmica en el sentit d'una oferta de béns
o serveis destinada a la consecució d'un benefici, ni suposen un
avantatge econòmic a favor d'entitats que puguen falsejar la
competència en els intercanvis comercials entre els Estats
membres.

No, perquè són ajudes destinades a actuacions en
matèria de defensa de les persones consumidores.

23/11/17

CSV:3KIRU9C4-SRT766S5-G9FINS6E

URL de validació:https://www.tramita.gva.es/csv-front/index.faces?cadena=3KIRU9C4-SRT766S5-G9FINS6E

CTRSPC - SGACQIS

2

S'ha realitzat una justificació, a
l'instrument jurídic, de per què es
considera que la mesura adoptada no
implica una ajuda d'estat?
¿Se ha realizado una justificación, en el
instrumento jurídico, de por qué se
considera que la medida adoptada no
implica una ayuda de estado?
És el receptor de l'ajuda una “empresa”?
[Les empreses són entitats dedicades a
una activitat econòmica, independentment
de la seua condició jurídica i la manera en
què siguen financiades]
¿Es el receptor de la ayuda una
'empresa'?
[Las empresas son entidades dedicadas a
una actividad económica,
independientemente de su condición
jurídica y la manera en que sean
financiadas]
Implica el projecte una transferència de
fons públics?
[Els fons públics són tots els fons del
sector públic, inclosos els Fons
Estructurals i d'Inversió Europeus - Fons
EIE (ESIF) ]
¿Implica el proyecto una transferencia de
fondos públicos?
[Los fondos públicos son todos los fondos
del sector público, incluidos los Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos Fondos EIE (ESIF)]
És el finançament imputable al sector
públic?
[És imputable quan autoritats públiques
concedixen l'ajuda o si anomenen a
entitats privades o públiques per a
administrar la concessió, com sol succeir
per als finançaments en què participen els
fons EIE ]
¿Es la financiación imputable al sector
público?
[Es imputable cuando autoridades
públicas conceden la ayuda o si nombran
a entidades privadas o públicas para
administrar la concesión, como suele
suceder para las financiaciones en las
que participan los fondos EIE]
Hi ha algun avantatge econòmic per al
receptor de l'ajuda?
[Un avantatge és qualsevol benefici
econòmic que una empresa no haguera
obtingut en condicions de mercat normals]
¿Existe alguna ventaja económica para
el receptor de la ayuda?
[Una ventaja es cualquier beneficio
económico que una empresa no hubiera
obtenido en condiciones de mercado
normales ]
És l'ajuda “selectiva”?
[És selectiva si afavorix a determinades
empreses o categories d'empreses o
determinats sectors econòmics. Les
mesures generals obertes efectivament a
totes les empreses en igualtat de
condicions no són selectives.]
¿Es la ayuda ‘selectiva’?
[Es selectiva si favorece a determinadas
empresas o categorías de empresas o
determinados sectores económicos. Las
medidas generales abiertas
efectivamente a todas las empresas en
igualdad de condiciones no son
selectivas.]
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No, ja que no falsegen o amenacen falsejar la
competència afavorint així determinades empreses o
produccions.
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Hi ha una distorsió de la competència
potencial?
[La distorsió potencial es produix quan el
finançament siga susceptible de millorar
la posició competitiva del receptor. Pot no
existir en casos de monopolis legals]
¿Existe una distorsión de la
competencia potencial?
[Existe una distorsión potencial cuando la
financiación sea susceptible de mejorar la
posición competitiva del receptor. Puede
no existir en casos de monopolios
legales.]

No, l'objecte d'aquestes ajudes és la defensa de les
persones consumidores i no afecta als intercanvis
comercials entre Estats membres.
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Hi ha un efecte sobre el comerç entre
Estats Membres?
[Normalmente cal suposar que hi haja un
efecte sobre el comerç si es complixen
tots els altres criteris enumerats. En
casos excepcionals pot no haver-hi un
efecte sobre el comerç per al finançament
d'activitats purament locals
¿Existe un efecto sobre el comercio
entre Estados Miembros?
[Normalmente cabe suponer que haya un
efecto sobre el comercio si se cumplen
todos los demás criterios enumerados. En
casos excepcionales puede no haber un
efecto sobre el comercio para la
financiación de actividades puramente
locales.]

9

És plausible, sobre la base dels criteris de
l'Article 107 del TFUE, que Ia mesura no
siga considerada “ajuda d’estat”?
¿Es plausible, sobre la base de los
criterios del Artículo 107 del TFUE, que Ia
medida no sea considerada "ayuda de
estado"?

Sí, perquè no suposen l'exercici d'una activitat econòmica en el sentit d'una
oferta de béns o serveis destinada a la consecució d'un benefici, ni suposen
un avantatge econòmic a favor d'entitats que puguen falsejar la competència
en els intercanvis comercials entre els Estats membres, al tractarse
d'actuacions en matèria de defensa de las personas consumidoras.
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L’ òrgan responsable de la concessió de les ajudes
El órgano responsable de la concesión de las ayudas

Firmat per Natxo Costa Pina el 26/06/2018
09:39:43

El director general de Comerç i Consum
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