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ÀREA FUNCIONAL: Comerç

BASES REGULADORES PER A LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS EN RÈGIM DE
CONCURRÈNCIA COMPETITIVA ADREÇADA A LA PROMOCIÓ DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA I
DEL COMERÇ LOCAL AFECTAT PEL COVID19

1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud,
tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament a
través de la Regidoria de Promoció Econòmica destinades a subvenir tots aquells operadors
comercials i de serveis que hagin vist afectada la seva activitat, de forma significativa com a
conseqüència de les mesures adoptades pe l’Estat per a contenir la propagació de la
pandèmia COVID19.
L’ajuntament de la Garriga valora la dinamització social i econòmica que donen els
comerços al nostre municipi i lamenta l’impacte econòmic que està tenint la crisi del
coronavirus en el petit comerç i serveis com a conseqüència de l’aturada econòmica que ha
suposat el confinament de la població i dels efectes econòmics que encara a dia d’avui
s’arrosseguen.
Per això, amb la voluntat d’apaivagar l’impacte en la dinamització de l’activitat econòmica a
nivell local, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’ajuntament de la Garriga es tramita el
present procediment amb l’objectiu d’ajudar els autònoms, les microempreses i petites
empreses que desenvolupen la seva activitat al municipi que hagin vist afectats de forma
significativa. Mitjançant aquesta subvenció es vol afavorir la resiliència i facilitar la
continuïtat d’aquests serveis.
En aquesta línia, en data 9 d’abril de 2020 s’adoptà una primera actuació municipal de
promoció de l’activitat econòmica consistent en l’ajornament del cobrament en voluntària
de la taxa del mercat no sedentari.
Posteriorment, en data 25 de maig de 2020 s’adoptà una segona actuació consistent en
l’aprovació de la resolució d’alcaldia per la que s’ajornà el període de cobrament en
voluntària de les liquidacions generades per la taxa de l’ocupació a la via pública amb taules
i cadires fins el proper 31 d’octubre.
L’objecte subvencionable es centra en aquests dos tributs i les taxes d’ocupació en via
pública per a establiments de venda ambulant. En concret s’entendran com a conceptes
subvencionables:
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LÍNIA 1: Les taxes meritades per ocupació de via pública al mercat de marxants de la Garriga
per als titulars de les parades no alimentàries corresponents al tercer trimestre de 2020
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LÍNIA 2: Les taxes meritades per ocupació de via pública dels establiments de restauració i
venda ambulant que hagin estat concedits en el període de maig a desembre de 2020
L’atorgament de la subvenció consistirà en la compensació d’ofici de la liquidació meritada i
pendent de pagament que correspongui, d’acord amb la sol·licitud formulada. En cas que
l’interessat hagués fet efectiu el pagament, es procedirà al seu reintegrament.
2.- Finalitat de les subvencions
Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del Mandat, i
d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present any, aquestes
subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin
per finalitat:
 Garantir el manteniment de l’activitat comercial i de serveis a la Garriga. És per això
que l’Ajuntament de la Garriga considera oportú donar suport al teixit comercial i de
serveis i marxants, i amb aquesta finalitat ha dotat un fons econòmic per a la
prestació d’ajuts, amb l’objectiu de donar suport el sector davant els efectes del
tancament obligatori dels seus establiments i del cessament de les seves activitats,
atès que han estat considerades com a no essencials.
3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a finançar les
despeses ocasionades per la pandèmia COVID-19 en el període de maig a desembre de 2020,
fins que s’acabi el crèdit disponible a la partida corresponent.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries i forma d’acreditar-los
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques
que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin
afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:
Línia1:
a) Persones físiques, que hagin estat donades d’alta al règim especial de treballadors
autònoms de la Seguretat Social (RETA)
b) Persones jurídiques:
 Microempreses (menys de 10 treballadors)
 Petites empreses (menys de 50 treballadors)
c) Ser titular de l’autorització per a l’exercici de la venda no sedentària al mercat de la
Garriga, vigent amb anterioritat a la declaració d’estat d’alarma.
Línia 2:
d) Persones físiques, que hagin estat donades d’alta al règim especial de treballadors
autònoms de la Seguretat Social (RETA)
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e) Persones jurídiques:
 Microempreses (menys de 10 treballadors)
 Petites empreses (menys de 50 treballadors)
f) Ser titular d’un establiment fixe o ambulant a la Garriga, que disposin de l’autorització
per a l’exercici de la venda vigent, o presentada la corresponent comunicació prèvia i/o
declaració responsable amb anterioritat a la declaració d’estat d’alarma.
En ambdós casos cal que desenvolupin l’activitat econòmica al municipi de la Garriga abans
del decret de mesures econòmiques per a contenir la pandèmia de COVID-19 i que reuneixin
els requisits de caràcter general que es detallen a continuació:
-

Estar inscrites en els registres que corresponguin (si s’escau) amb anterioritat a la
declaració de l’estat d’alarma decretat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març (BOE
núm 67, de 14.03.2020)

-

Haver iniciat l’activitat abans del 14 de març de 2020

-

Haver suspès la seva activitat econòmica com a mesura derivada de l’aplicació del
Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per COVID19, modificat pel Reial
Decret 465/2020 i normes concordants.

-

Que l’activitat afectada pel tancament de l’establiment no s’hagi vist compensada
per un increment de la facturació mitjançant un increment del volum de negoci
electrònic o on-line i/o telefònic del sol·licitant.

-

Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Agència
Estatal d’Administració Tributària i la Seguretat Social i l’Ajuntament de la Garriga
Estar exempt de l'impost d'activitats econòmiques (IAE).
Que l’activitat econòmica afecte es mantingui els següents 12 mesos a partir de la
data de concessió de la subvenció.

-

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la sol·licitud,
mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
5.- Documentació a aportar
Per a la Línia 1 o la Línia 2, la sol·licitud de subvenció ha de constar la documentació
següent:
1.- Persones jurídiques
1) Formulari específic de sol·licitud que inclou:
a) Declaració responsable de:
- la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
- el compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament de la
subvenció.
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- les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en el futur.
- de les retribucions anuals dels òrgans de direcció o administració, si són beneficiàries d’una
subvenció d’import superior als 10.000€.
b) Consentiment del tractament de les dades personals
c) Identificació de l’establiment o parada del mercat no sedentari on es realitza
l’activitat
d) Consentiment per a la verificació del compliment de les obligacions amb la
seguretat social, hisenda i l’Ajuntament de la Garriga
2) Escriptura de constitució, Estatuts o documentació equivalent, en el cas de que hi
hagi hagut alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat.
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant, en el cas de que hi hagi hagut
alguna modificació i no s’hagi notificat amb anterioritat.
4) Concepte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat indicat
a la convocatòria, detallant l’import corresponent.
2.- Persones físiques
1) Formulari específic de sol·licitud que inclou:
a) Declaració responsable de:
- la concurrència dels requisits per poder obtenir la condició de beneficiari/ària
- el compromís de compliment de les condicions imposades per a l’atorgament
de la subvenció.
- les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i
compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
b) Consentiment del tractament de les dades personals
c) Identificació de l’establiment o parada del mercat no sedentari on es realitza
l’activitat
d) Consentiment per a la verificació del compliment de les obligacions amb la
seguretat social, hisenda i l’Ajuntament de la Garriga
2) DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
3) En el cas de representació legal de la persona sol·licitant, poders de representació
i/o documentació que l’acrediti.
4) Concepte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model normalitzat indicat
a la convocatòria, detallant l’import corresponent.
L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües cooficials de
Catalunya, serà original o còpia degudament autenticada i anirà degudament signada per la
persona sol·licitant o representant en el cas de presentació presencial.
En cap cas es reclamarà documentació que ja consti a l’expedient sol·licitat, ni aquella que
es pugui aconseguir d’ofici a la pròpia administració o per mitjans telemàtics d’altres
administracions segons l’establert a l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques.
6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
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El termini de presentació de les sol·licituds serà el que s’estableixi a la convocatòria
corresponent.
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Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida a la base 5, hauran de presentar-se
mitjançant el corresponent model normalitzat, que serà signat per la persona interessada o
pel legal representant de l’entitat en el cas de presentació presencial.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5,
podrà trobar-se a la seu electrònica del web municipal o, en el cas de tràmits que es puguin
realitzar de manera presencial, físicament, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament.

FORMES DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS:
Telemàticament a:
L’Apartat de tràmits de la Seu Electrònica del Web municipal www.lagarriga.cat. Caldrà
escollir el tràmit corresponent, iniciar la tramitació, emplenar el formulari web i adjuntar la
documentació que s’indiqui degudament complimentada.
Per fer tràmits telemàticament cal que us identifiqueu digitalment. Podeu consultar els
certificats digitals admesos en l'apartat "Identitat digital" del web municipal.
En el cas de persones físiques també es poden presentar de manera Presencial a:
AJUNTAMENT DE LA GARRIGA
Plaça de l'Església, 2
08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Fax. 93 871 82 81
Horari: dilluns laborables de 8.00h a 19.00h i de dimarts a divendres laborables de 9.00h a
14.00h.
També poden presentar-se les sol·licituds en qualsevol de les altres formes establertes a
l'article 16 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà a la
persona beneficiària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació
que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
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8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases Reguladores
serà el de concurrència competitiva.
L’extracte de la convocatòria que regirà aquest procediment es publicarà, a través de la Base
de Dades Nacional de Subvencions, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, a la seu
electrònica del web municipal, al Portal de transparència de l’Ajuntament de la Garriga i
exposar-lo al tauler d’anuncis electrònic (e-TAULER) municipal, així com a la resta de mitjans
habituals de difusió, per a general coneixement.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions es concediran per ordre de sol·licitud, sempre que la documentació portada
sigui completa i correcta, fins a esgotar el crèdit destinat a l’aplicació pressupostària del
pressupost municipal destinada a la subvenció.
En el supòsit que la documentació aportada no sigui correcta, es requerirà a l’interessat
l’esmena de la sol·licitud presentada d’acord amb el que es preveu al punt 7 d’aquestes
bases, però perdrà l’ordre de prelació en l’atorgament dels ajuts respecte de la resta de
sol·licituds, fins que l’esmena de la documentació sigui atesa, moment en el qual
s’incorporarà la seva sol·licitud a la cua de repartiment.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació pressupostària
El crèdit destinat a la subvenció serà el que vingui establert en la corresponent aplicació
pressupostària del pressupost municipal que constarà en la convocatòria.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
Per a cada sol·licitant, l’import subvencionable es correspondrà amb l’import de la
liquidació de la taxa que se li hagi liquidat en el període corresponent, d’acord amb el que
s’estableix a l’ordenança T01 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la volada de la via
pública vigent.
12.- Òrgan competent
La Junta de Govern Local és l’òrgan competent per la resolució de les al·legacions contra la
publicació de les presents bases, si és que es presenten. Així mateix, la Junta de Govern
Local també serà l’òrgan competent per a la instrucció i la resolució del procediment per a
l’atorgament de les subvencions previstes en les presents bases.
La proposta de concessió de les subvencions, i la resta d’acte d’instrucció, serà elaborada
per l’Àrea de Comerç de l’ajuntament.
13.- Termini de resolució i de notificació
El termini per a la resolució de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a comptar
des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
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Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades als interessats
en un termini màxim de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò
previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de
les Administracions Públiques.
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La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
14.- Acceptació de la subvenció
La subvenció s’entén acceptada si els beneficiaris no manifesten el contrari en un termini
d’un mes, comptat a partir del dia següent a la notificació
15.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions de les persones beneficiàries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà
les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de
reintegrament de la subvenció.

1. Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de
bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva
justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.

2. Estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la
Intervenció General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció
concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions entre
les diverses despeses que l’integren.

5. Donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes per mitjans
electrònics, en base a allò establert a la Llei 19/2013.

6. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de
la finalització del termini de presentació de les justificacions.

16.- Despeses subvencionables
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:


l’import de la liquidació de la taxa en el període corresponent, d’acord amb el
que s’estableix a l’ordenança T01 Taxa per ocupacions del subsòl, el sòl i la
volada de la via pública vigent.

17.- Forma de pagament
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El pagament de la subvenció concedida s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la presentació, dins
del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants que en ella s’exigeixen.
18.- Termini i forma de justificació
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D’acord amb la naturalesa de l’objecte de les Bases, no correspon la justificació.
19.- Deficiències en la justificació
Pels motius exposats en l’anterior, aquesta clàusula resta sense contingut.
20.-Publicació de les subvencions
1.-Les subvencions atorgades a l'empara d'aquestes bases seran objecte de publicitat (amb
indicació de la convocatòria, l’aplicació pressupostària, el/la beneficiari/ària, la quantitat
concedida, la finalitat de la subvenció, els diferents projectes o programes subvencionats i
els participants en cada projecte o programa subvencionat), conforme es vagin publicant a
la Base de Dades Nacional de Subvencions del Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions, a través de la Seu Electrònica del web municipal de l'Ajuntament de la Garriga
o qualsevol altre mitjà que es consideri oportú, avalant el principi de transparència.
2.- L'Ajuntament farà públic al Portal de la Transparència, tota la informació de l'activitat
subvencions, en el termes previstos a l'article 15 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
3.-Conforme preveu l'article 30 del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament de la Llei de subvencions, quan un mateix beneficiari percebés subvencions per
un import igual o superior a 3.000,00 EUR, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona.
4.-L'Ajuntament trametrà informació, sobre les convocatòries i les resolucions de concessió
de les subvencions, a la Base de Dades Nacional de Subvencions per tal de donar
compliment a l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de desembre, General de Subvencions.
5.-D'acord amb la Disposició transitòria de la Resolució de 9 de desembre de 2015, de la
Intervenció General de l'Administració de l'Estat, el subministrament d'informació
s'efectuarà mensualment.
6.-Conforme l'article 33.3 del Reial Decret 1065/2007, de 27 de juliol, pel qual s'aprova el
Reglament General de les actuacions i els procediments de gestió i inspecció tributària i de
desenvolupament de les normes comuns dels procediments d'aplicació dels tributs,
l'Ajuntament, en la tramesa d'informació, regulada al Reial Decret 828/2013, de 25
d'octubre, al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques declararà totes les subvencions
atorgades, sense cap límit de quantia.
7.-En aplicació del Reial Decret 1065/2007, els perceptors de les subvencions que
esdevinguin obligats tributaris a què es refereix l'article 31.2 del precitat Reglament, hauran
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d'incloure en la declaració anual d'operacions, les subvencions percebudes quan hagin
superat la xifra de 3.005,06 EUR durant l'any natural corresponent.
21.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució de
l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud de la persona
beneficiària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres obligacions,
quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels supòsits següents:
a. Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b. Quan la persona beneficiària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que
sumats als de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de l’activitat
subvencionada.
c. Quan la persona beneficiària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.

22.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Les persones beneficiàries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
23.- Mesures de difusió del finançament públic
Sense contingut.
24.- Revocació
1.- L’ Ajuntament de la Garriga es reserva el dret de comprovar, pels mitjans que estimi
oportuns, la inversió realitzada pels centres relacionada amb les subvencions concedides i
les finalitats per a les quals foren atorgades.
2.- L’Ajuntament es reserva la potestat de revocar i deixar sense efecte la subvenció en
qualsevol moment, i revocarà tot tipus de subvenció en el moment que aquesta s’hagués
atorgat sota condició i no es compleixi.
25.- Causes de reintegrament
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1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció, l’import
definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, la persona perceptora estarà obligada a
reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut
la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la
seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o del projecte;
per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per resistència o
obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els altres supòsits
previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part de les persones beneficiàries de la totalitat o part de
les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en què s’acordi la procedència del reintegrament.
26.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de la
condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes de la seva competència necessaris per al
compliment de les obligacions, adoptessin acords que fessin possibles els incompliments o
consentissin el de qui d’ells depenguin. Així mateix seran responsables en tot cas, els
administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les seves activitats.
27.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la LGS, en el
Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament.
28. Protecció de dades de caràcter personal
D’acord amb l’article 13 del Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció
de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i la lliure
circulació d’aquestes dades, i amb la finalitat d’atendre la sol·licitud i de gestionar i tramitar
aquestes subvencions d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que la
normativa sobre protecció de dades estableix, i conforme preveu el títol III de la llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, s’informa:
Responsable del tractament

Delegat de protecció de dades
Finalitat del tractament

Ajuntament de la Garriga
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
oac@ajlgarriga.cat
dpd@ajlagarriga.cat
Plaça de l’Església, 2 08530 La Garriga
Tel. 93 860 50 50
Concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva
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Base jurídica

Document 105074/2020
RGPD 679/2016 Article 6.1.c. El tractament és
necessari per al compliment d’una obligació
legal aplicable al responsable del tractament
LOPDGDD 3/2018 Article 8. Tractament de
dades per obligació legal, interès públic o
exercici de
poders públics.1. El tractament de dades
personals només podrà considerar-se fundat
en el compliment d'una obligació legal
exigible al responsable, en els termes
previstos en l'article 6.1.c) del Reglament (UE)
2016/679, quan així ho prevegi una norma de
Dret de la Unió Europea o una norma amb
rang de llei.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions
Categoria de dades
Dades identificatives: nom i cognoms, adreça
postal, electrònica i telèfon
Persones destinatàries de cessions o Les dades facilitades per l’atorgament
transferències
d’aquesta subvenció no es comunicaran a
tercers sinó és per obligació legal, ni es
transferiran fora de la Unió Europea
Termini de conservació de les dades
Les dades seran conservades durant el temps
previst a la normativa de subvencions
Drets de les persones interessades
Es poden exercir els drets d’accés,
rectificació, supressió, i la limitació o oposició
al seu tractament a través de la seu
electrònica
https://lagarriga.cat/altrescontinguts/proteccio-de-dades-personals/ o
presencialment a les oficines de la Oficina
d’Atenció a la Ciutadania.
Sense perjudici de qualsevol altre recurs
administratiu o acció judicial, tota persona
interessada tindrà dret a presentar una
reclamació davant d’una autoritat de control,
en particular en l’Estat membre en què tingui
la seva residència habitual, lloc de treball o
lloc de la suposada infracció, si considera que
el tractament de dades personals que el
concerneixen infringeix el RGPD, essent a
Catalunya l’APDCAt l’autoritat de referència
https://seu.apd.cat/ca/tramits/denuncia
https://seu.apd.cat/ca/tramits/reclamacions
29 .- Règim jurídic supletori
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En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol pel qual
s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions
Públiques, la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del Sector Públic, i demés
legislació concordant.
30.- Vigència
Aquestes bases tenen vigència un cop hagin estat publicades definitivament i en tant no es
modifiquin o deroguin de forma expressa”
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