
CERTIFICAT DE LA REPRESENTATIVITAT DE LES  ASSOCIACIONS I  FEDERACIONS DE
COMERÇ QUE REBEN AJUDES PÚBLIQUES DE LA GENERALITAT VALENCIANA.

Vista la Resolució número 1016/IX, derivada de la Proposició no de Llei 54520, presentada per Antonio
Montiel  Márquez  i  José  Francisco  Almería  Serrano,  síndic  i  diputat,  respectivament,  del  Grup
Parlamentari Podemos-Podem, sobre representativitat de les Associacions de Comerç de la Comunitat
Valenciana, a l'empara del que disposa l'article 151 del R.C., per la qual «les Corts Valencianes insten al
Consell  a  posar  tots  els  mitjans  al  seu  abast  per  a  poder  certificar,  de  forma anual,  el  nivell  de
representativitat de les associacions de comerç que reben fons públics de la Generalitat Valenciana, en
qualsevol de les seues modalitats».
Vista la Resolució subsegüent al Debat de Política General de 13 de setembre de 2017, presentada una
per part dels grups parlamentaris Compromís i Socialista (RE núm 76318), per la qual “les Corts insten
al Consell a:

1)  Mesurar  la  representativitat  de  les  federacions  i  confederacions  representatives  del  sector
comercial  (amb una antiguitat  de  més d’un any),  d’acord amb els  següents criteris,  per  tal  de
garantir l’equilibri entre les entitats comercials dels municipis i ciutats més densament poblades i
les de pobles o comarques amb menys població:

• el nombre total d’entitats de comerç (associacions i federacions locals i comarcals, gremis
sectorials,  etc.)  que  formen  part  de  la  federació  o  confederació,  independentment  del
nombre de socis que agrupen.
• el nombre total de comerços que formen part de les entitats federades o confederades,
tot i evitant les duplicitats.

2) Tindre en compte el nivell de representativitat de les federacions i confederacions que reben fons
públics  en  matèria  de  comerç  de  la  Generalitat  Valenciana  a  l’hora  d’elaborar  els  successius
projectes de pressupostos de la Generalitat Valenciana.»

Vist que en el sector del comerç no hi ha cap registre obligatori, cap obligació d'afiliació ni cap sistema
de representació electoral.
Vist que la concessió d'ajudes a les diverses associacions per la via dels convenis amb la conselleria
amb competències en matèria de comerç es realitzava sense un criteri objectivable, no sent així en la
resta d'ajudes gestionades per la Direcció General de Comerç i Consum, ja que es donen en règim de
concurrència  competitiva,  resulta  necessari  posar  en  marxa  un sistema  de  mesurament  de  la
representativitat de les associacions de comerç, per tal de, cara a les ajudes de l'exercici de 2018, fer
un repartiment equitatiu, que tinga en consideració la representativitat de les associacions de comerç.
Vist  que la  informació que pot obtenir  la  Generalitat  sobre el  nombre total  d’entitats de comerç
(associacions  i  federacions  locals  i  comarcals,  gremis  sectorials,  etc.)  que  formen  part  de  cada
federació o confederació, així com sobre el nombre total de comerços que formen part de les entitats
federades o confederades, va anar lligada en 2016 a la documentació aportada per a la justificació de
les  ajudes  competitives  corresponents  a  l’exercici  de  2016,  convocades  per  Resolució  de  16  de
setembre de 2016, del director general de Comerç i Consum. Aquestes dades són parcials, ja que no
reflecteixen més que les associacions que van manifestar la seua pertinença a cadascuna de les tres
organitzacions  de  comerç  d’àmbit  autonòmic:  Confederació  de  Comerciants  i  Autònoms  de  la
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Comunitat  Valenciana  (COVACO),  Unió  Gremial–Federació  de  Gremis  i  Associacions  del  Comerç
Valencià (Unió Gremial), i Confederació d’Empresaris del Comerç i Serveis de la Comunitat Valenciana
(CECOVAL). Una  font  de  dades  més  completa  serà  la  inclosa  en  els  convenis  d’aquestes  tres
organitzacions amb la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball per a
2017;  dades  que  podran  servir  per  calcular  el  nivell  de  representativitat  de  les  federacions  i
confederacions que reben fons públics en matèria de comerç de la Generalitat Valenciana, i tindre’l en
compte a l’hora d’elaborar els successius projectes de pressupostos de la Generalitat Valenciana.
Vistes les dades sobre les entitats de comerç (associacions i federacions locals i  comarcals, gremis
sectorials locals, provincials o autonòmics, etc.) que formen part de cadascuna de les federacions o
confederacions COVACO, Unió Gremial i CECOVAL, segons la documentació aportada.
Vistes les dades sobre total de comerços que formen part de les entitats federades o confederades
que formen part de cadascuna de les federacions o confederacions COVACO, Unió Gremial i CECOVAL,
segons elles mateixes han manifestat en la documentació aportada..
Vist que en alguns casos, tant les associacions i federacions locals i comarcals o gremis sectorials, com
els comerços individuals pertanyen a més d’una federació o confederació, duplicitat que la Resolució
subsegüent al Debat de Política General de 13 de setembre de 2017, presentada una per part dels
grups parlamentaris Compromís i Socialista, esmentada, instava a evitar, en la fórmula de càlcul s’ha
repartit el nombre d’entitats o de socis de forma equitativa entre les federacions o confederacions a
les quals pertanyen, segons consta en l’annex a la present resolució.

Per tot això, CERTIFIQUE:

Que la  representativitat  de les  federacions o confederacions autonòmiques del  sector  del  comerç
(COVACO, Unió Gremial i CECOVAL) que reben fons públics en matèria de comerç era, en 2016, la que
consta en el següent quadre:

COVACO UG CECOVAL

34,32% 45,40% 20,28% Província 
València

100,00% 0,00% 0,00% Província Alacant

91,83% 0,00% 8,17% Província 
Castelló

58,65% 27,86% 13,49% COMUNITAT 
VALENCIANA

El director general de Comerç i Consum,
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