BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS A AUTÒNOMS I PIMES DE FINS A
QUINZE TREBALLADORS DE RODA DE BERÀ PER FER FRONT A L’IMPACTE
ECONÒMIC CAUSAT PEL COVID19
Com a conseqüència de la greu situació d’alerta sanitària provocada pel coronavirus COVID19,
declarada pandèmia mundial per l’Organització Mundial de la Salut, en data 14 de març de 2020,
el Govern de l’Estat va aprovar el Reial decret 463/2020, de declaració de l'estat d'alarma, que
s’ha anat prorrogant successivament i en virtut del qual es van adoptar mesures dràstiques de
confinament de la població i d’aturada de l'activitat productiva, que han suposat unes càrregues
econòmiques gravíssimes per a les empreses i professionals autònoms, que fan necessària
l’adopció de mesures diverses per pal·liar els efectes derivats de la suspensió o reducció de les
seves activitats econòmiques i productives.
Així, per fer front a l’impacte econòmic i social de la crisis sanitària del COVID 19, l’Ajuntament de
Roda de Berà ha aprovat diferents mesures: (1) en relació a les seves competències tributàries,
d’ajornament de tributs i de suspensió de l’emissió i aprovació de noves liquidacions tributàries;
(2) en matèria de subvencions, amb la modificació de bases de subvencions de foment de
l’ocupació i de l’auto emprenedoria per facilitar l’ingrés i la justificació de les quantitats
subvencionades; (3) en relació als aprofitaments privatius de domini públic per part d’empreses i
autònoms, mitjançant la reducció de tarifes i revisions de cànons; o (4) amb la creació d’una línia
de consultes als petits empresaris i autònoms, als efectes de facilitar assessorament en relació a
l’ingent quantitat de normativa i iniciatives de suport empresarial acordades per l’Estat i la
Generalitat, entre d’altres mesures.
No obstant, la magnitud de la crisis econòmica derivada de la crisis sanitària evidencia que calen
més recursos i ajuts per donar suport a les persones físiques i jurídiques que construeixen el teixit
econòmic i productiu del municipi. Amb aquesta voluntat, i sent l’Ajuntament l’Administració més
propera a la ciutadania i la primera porta d’accés a les demandes i a les necessitats del conjunt
del municipi, l’ajuntament està treballant en l’elaboració d’un PLA DE REACTIVACIÓ
ECONÒMICA MUNICIPAL que ha de recollir totes aquestes mesures i d’altres que es considerin
adequades, d’entre les que s’inclou l’activitat subvencional, mitjançant la creació de línies de
subvencions, com la que es regula en les bases presents i que es dirigeix aquelles empreses
petites i autònoms que han patit una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació a
conseqüència dels efectes del coronavirus.
Es pretén, així, protegir l'interès general dels veïns de Roda de Berà, donant suport a les persones
autònomes i empreses, per a minimitzar l'impacte de crisi econòmica provocada pel COVID-19 i
aconseguir que una vegada finalitzada l'alarma sanitària, es produeixi el més aviat possible una
reactivació de l'economia del nostre municipi, actuant directament sobre les persones físiques i
jurídiques més afectades.

Primera. Objecte i finalitat
1. L'objecte d'aquestes bases és regular i fixar el conjunt de criteris i condicions, així com el
procediment d’atorgament de subvencions a persones treballadores autònomes, microempreses i
empreses petites de fins a 15 treballadors, amb seu social, delegació o centre de treball a Roda
de Berà, que han hagut de cessar la seva activitat i/o reduir-la com a conseqüència de les mesures
establertes en el marc de l’estat d’alarma decretat per fer front a la COVID-19 i, en conseqüència,
hagin tingut pèrdues econòmiques a causa de l’esmentada crisi.

2. L’atorgament d’aquestes subvencions té la finalitat d’assolir un objectiu d’interès social o utilitat
pública: ajudar al manteniment del teixit comercial local i reprendre l’activitat econòmica del
municipi de Roda de Berà, que s’ha vist alterada com a conseqüència de les mesures de l’estat
d’alarma que han obligat a tancar establiments o a reduir-ne l’activitat i han restringit els moviments
de les persones amb la conseqüent disminució d’ingressos que això comporta.
Es pretén contribuir a corregir una situació de distorsió del mercat provocada per les mesures
adoptades per lluitar contra la COVID-19. Per la via d’aquestes subvencions no s’atorga cap tracte
de favor ni es facilita als beneficiaris una situació de superioritat en el marc de les condicions de
normal funcionament del mercat. Contràriament, la finalitat és minimitzar els efectes negatius
d’unes mesures adoptades per les autoritats governatives que han alterat el funcionament del
mercat tot obligant al tancament d’un seguit d’establiments comercials i a la suspensió i/o reducció
d’activitats econòmiques.

Segona. Règim jurídic
L’article 25 de la LRBRL estableix les matèries respecte de les quals els ens locals exerceixen
competències pròpies, havent de completar-les amb les que estableix la normativa autonòmica.
En aquest sentit, l’ajuntament és competent per a la concessió d’aquestes subvencions d’acord
amb l’article 84.2, lletra i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que atribueix als governs locals
competències en matèria de promoció de tot tipus d'activitats econòmiques, especialment les de
caràcter comercial, artesanal i turístic.
Així mateix, l’article 53.4 de la llei 18/2017, de l'1 d'agost, de comerç, serveis i fires, determina que
“Les corporacions locals, d'acord amb la legislació de règim local, poden dur a terme polítiques de
foment d'acord amb les competències respectives.”
L’atorgament d’aquestes subvencions es regirà per les presents bases i supletòriament per la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; pels articles 118 i següents, pel Decret
179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals;
pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la llei de subvencions;
l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Roda de Berà; 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; la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència i accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya, i la resta de normativa concordant aplicable que
resulti d’aplicació.
A l’empara d’aquest marc legal, l’Ajuntament de Roda de Berà, considera convenient aprovar
aquestes bases específiques de subvencions per tal d’establir una línia extraordinària,
complementària d’aquelles altres que aprovin altres Administracions Públiques amb el mateix
objectiu, per contribuir a evitar la desaparició de part del teixit comercial del municipi.

Tercera. Persones beneficiàries
Podran ser beneficiàries de la subvenció regulada en aquestes bases les persones que compleixin
els requisits següents:
a) Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives).

b) Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Roda de Berà.
c) Haver suspès la seva activitat econòmica o haver-la reduït com a conseqüència del Reial
decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació
de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.
d) Tenir un màxim de 15 treballadors/es en el moment de la declaració de l’estat d’alarma.
e) Haver patit una reducció del 25% en el volum d’operacions del mes de març de l’exercici actual,
en comparació amb el mateix mes de l'exercici anterior, com a conseqüència dels efectes del
COVID-19. En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el tant
per cent es calcularà amb relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors al març de 2020.

Quarta. Despeses subvencionables
1. Les despeses que es poden imputar a la subvenció són aquelles vinculades directament a
l’activitat econòmica que realitzen les persones incloses en aquesta línia de subvenció i que
s’hagin generat des de la declaració de l’estat d’alarma (14.03.2020), fins dos mesos més enllà de
l’aixecament de l’estat d’alarma. En concret seran subvencionables les següents:
a) Lloguers i quotes d’hipoteques dels locals comercials de serveis i centres de treball amb activitat
empresarial.
c) Quotes de préstecs.
d) Quotes d’autònoms o similars per a professionals que no estan donats d’alta com autònoms
però paguen una Mutualidad, com a sistema alternatiu al RETA.
e) Serveis i subministraments bàsics (aigua, llum, gas...).
f) Despeses laborals.
g) Serveis, subministraments o manteniments necessaris per reactivar l’activitat habitual, sempre
que obeeixin a la implantació de mesures relacionades amb el COVID-19. S’inclouen en aquest
apartat, les despeses necessàries per a l’adequació de l’activitat i/o de l’establiment a les
condicions per a la prevenció de la Covid-19 (compra d’EPIs per al personal, reconfiguració de
l’espai, instal·lació de mampares, etc.).
h) IBI dels locals comercials.
i) lmpost dels vehicle de tracció mecànica que s'utilitzin per a l'activitat.
j) Campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials al municipi
2. No són despeses elegibles les corresponents a:
a) Obres d’instal·lació, remodelació o d’adequació dels locals que no obeeixin a les previstes en
l’apartat g) anterior.
b) L’IVA de les factures.
c) I, si escau, els impostos indirectes equivalents quan siguin susceptibles de recuperació o
compensació
3. No seran subvencionables aquelles despeses que ja ho hagin estat per part d’altres
Administracions, en la part que hagi estat imputada a aquelles.
4. El període imputable de les despeses presentades per a obtenir la subvenció és l’associat al
temps corresponent a la suspensió o reducció de l’activitat activitat com a conseqüència de l’estat
d’alarma o de les restriccions que pugui determinar l’Estat i fins a dos mesos des de l’endemà de
la data de finalització del mateix.

Cinquena. Obligacions de les persones beneficiàries

1. Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:
a) Destinar els fons per un import igual a la quantia atorgada al pagament de despeses vinculades
al manteniment o reactivació de l’activitat habitual dins el període inclòs a l’objecte de la subvenció
b) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants.
c) Disposar de la documentació comptable que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i
facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control, durant un termini de 6 anys.
d) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents
electrònics, durant un termini de 6 anys.
e) Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat de l’Ajuntament o d’altres
administracions.
f) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració
Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social i l’Ajuntament de Roda de Berà a data 14 de
març de 2020. A aquests efectes, no serà causa de denegació de la subvenció l’incompliment
d’aquest requisit quan els deutes s’hagin generat amb posterioritat a la declaració de l’estat
d’alarma a causa de la davallada dels ingressos derivada de la suspensió o reducció de l’activitat
com a conseqüència de les mesures – de confinament i aturada de l’activitat productiva –
acordades per l’autoritat sanitària, com a conseqüència del COVID 19.
2. En aplicació del que determina la Llei 38/2003, la presentació de la sol·licitud de subvenció
comportarà l'autorització del sol·licitant perquè l'Ajuntament de Roda de Berà comprovi de forma
directa el compliment de les obligacions en aquesta matèria.

Sisena. Assignació de puntuació
Les persones participants seran puntuades als efectes del seu enquadrament en un dels tres
diferents trams d’imports a subvencionar. Els criteris de puntuació seran els següents:
1) El tant per cent de decrement de la facturació:
Aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del mes de març de 2020 amb els
ingressos del mes de març de 2019.
En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el tant per cent es
calcularà amb relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors el març de 2020. Aquest criteri
s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. En cas que l’empresa no hagi vist reduïda la facturació
un mínim del 25%, no tindrà dret a la concessió de la subvenció.
Puntuació per % de decrement de la facturació:
1. Decrement entre 75% i 100% de la facturació: 20 punts
2. Decrement entre 50% i 74% de la facturació:15 punts
3. Decrement entre un 25% i un 49%: 5 punts
2) Pel nombre de persones que treballen a l’empresa:
En modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol
altra previst segons l’activitat. Així el concepte nombre de treballadors és la suma de treballadors
per compte pròpia, autònoms i treballadors per compte d’altri.
Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir que es compleixi el criteri 1

Puntuació pel nombre de persones que treballa a l’empresa:
1. Empreses de 10 a 15 treballadors: 15 punts
2. Empreses de 5 a 9 treballadors: 10 punts
3. Empreses d’ 1 a 4 treballadors: 5 punts

Setena. Quantia de la subvenció
1.La quantia de la subvenció serà una única quantitat, segons la suma de la puntuació assolida en
els dos criteris puntuables establerts en la base sisena:
I.
II.
III.

Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 1.500€
Si la puntuació és entre 16 a 25 punts: 1.000€
Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 750€

Aquestes quantitats es veuran reduïdes en aquells casos en que la justificació de despeses no
sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.
2. Les sol·licituds es resoldran, de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de
presentació, sempre que la documentació exigida sigui tota correcte.
3. Una vegada exhaurit el pressupost disponible, la presentació de la sol·licitud no dona dret a
l’obtenció de l’ajut, sense perjudici de la possibilitat de l’ampliació de la partida pressupostària, tal
i com preveu la base vuitena.

Vuitena. Aplicació pressupostaria i finançament
Les despeses d’aquesta convocatòria de subvenció aniran a càrrec de la partida pressupostaria
corresponent al COVID-19 per import de 240.000 euros Aquest import podrà modificar-se en cas
de considerar-se necessari, tant pel nombre de sol·licituds rebudes, com per la possibilitat
d'incorporar crèdits sobrants d'altres programes que per l'evolució de l'estat d'alarma no es puguin
realitzar durant aquest exercici pressupostari. En aquests casos, si aquesta partida és objecte
d’ampliació i/o modificació, s’entendrà incorporada a les presents bases sense necessitat de cap
altra tramitació administrativa suplementària

Novena. Sol·licituds
1. El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases
i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i finalitzarà el 31
d’octubre de 2020, excepte que amb anterioritat a aquesta data s’hagi exhaurit el pressupost
previst. En aquest supòsit, es dictarà una resolució d’Alcaldia que recollirà aquest extrem i serà
objecte de publicació a la seu electrònica, en l’apartat corresponent en la convocatòria de la
subvenció. No obstant, es podrà ampliar la partida pressupostària, tal i com es preveu en la base
vuitena.
La sol·licitud es presentarà de forma electrònica, preferentment, i amb el model de sol·licitud
normalitzat (annex I) que està disponible a l'apartat Tràmits de la Seu electrònica de l’Ajuntament
de Roda de Berà. Les persones jurídiques hauran de presentar la sol·licitud de forma electrònica
obligatòriament.

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d'un certificat digital qualificat
vàlid i vigent.
2. La sol·licitud serà acompanyada d’una declaració responsable, segons model normalitzat
(annex II), sobre el compliment dels requisits i de les obligacions per poder ser beneficiari de la
subvenció i en el que es declari sobre les subvencions o altres ingressos, si és el cas, obtinguts
per a la mateixa finalitat i compromís de comunicar les que s’obtinguin en el futur.
3. Qualsevol inexactitud o falsedat a les declaracions responsables comportarà la revocació
automàtica de la subvenció sense perjudici de les responsabilitats administratives o penals que
se’n puguin derivar.
4. Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

Desena. Procediment de concessió i òrgan competent
1. El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que
determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent
convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre
cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el
pressupost.
2. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleix els requisits
i obligacions indicats en les bases tercera i i cinquena i que s’ha presentat dins del termini establert.
Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es
requerirà a el/la sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti
els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix, d’acord amb l’article 94 de la
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
(LPACAP), prèvia resolució de l’òrgan competent de l’Ajuntament de Roda de Berà.
3. El termini màxim per a la resolució serà d’un mes a comptar de l’endemà de la data de
presentació de cada sol·licitud. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes
desestimatoris.
4. Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les persones
interessades, per mitjans electrònics, en un termini màxim de 10 dies d’acord amb el que preveu
l’article 41 LPACAP. Igualment seran comunicades a la BNDS a efectes de publicitat.
5. En cas que es presentin més sol·licituds que pressupost disponible, les persones autònomes o
empreses sol·licitants que no hagin arribat a obtenir subvenció s’inclouran en una borsa de
reserva, susceptible de rebre posteriorment la subvenció (igualment per estricte ordre de
presentació en el registre) per al cas de que hi hagi ampliació de crèdit disponible, renúncies o
revocacions de subvenció.
6. La instrucció del procediment de concessió de subvencions correspondrà a la secretaria
municipal que, prèvia valoració de la documentació presentada i del compliment dels requisits
exigits en les bases i la convocatòria, elevarà proposta de resolució de cadascuna de les
sol·licituds presentades.
7. L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
previstes serà l’Alcaldia per atribució directa de la normativa de règim local, o òrgan en qui delegui.

La resolució, que haurà de ser motivada, posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que
disposen l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 114.1.c de la LPACAP. Contra la
mateixa es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a comptar des de
l’endemà a la data de recepció de la notificació de la resolució, davant de l’òrgan que l’ha emès.
Transcorregut aquest termini únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu, sens
perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb el que
disposa l’article 124 de la LPACAP.
8. S’entendrà acceptada tàcitament la subvenció concedida pel transcurs d’un mes a partir de la
recepció de l’acord de concessió de la subvenció sense que la persona o entitat beneficiària hagi
manifestat expressament la seva disconformitat.

Onzena. Forma de pagament
El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent manera:
1. En el moment de l’adjudicació, s’efectuarà un pagament corresponent al 100% de la subvenció
en concepte de bestreta. El pagament haurà de fer-se efectiu en el termini de 10 dies hàbils a
comptar des de l’endemà de la data de concessió de la subvenció.
2. El pagament es realitzarà mitjançant transferència al compte bancari de el/la beneficiari/a.

Dotzena. Justificació
1. Les persones beneficiàries hauran de justificar davant de l’Ajuntament de Roda de Berà
l'aplicació de l'import de la subvenció atorgat a les despeses elegibles especificades.
2. A tal efecte, presentaran un compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa i
pagament corresponents i s'haurà de presentar com a màxim fins a un període de tres mesos des
de l’endemà de la data de concessió de la subvenció.
3. El compte justificatiu haurà d'incloure:
a) Una memòria explicativa breu de la destinació de la subvenció.
b) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb la identificació del creditor, el número
de la factura o el document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, l'import, la data
d'emissió i la data de pagament.
Aquesta relació ha d'estar acompanyada de les factures o els documents de valor probatori
equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, i de la documentació
acreditativa de pagament (extracte bancari o, en el cas de pagament en efectiu, documentació
acreditativa de la percepció de l'import per part del creditor).
En el cas en que una mateixa despesa hagi servit per justificar altres subvencions, el document
justificatiu haurà d’expressar l’import o percentatge que es destina a la justificació de la subvenció
de l’Ajuntament de Roda de Berà, sense que en cap cas la suma de les subvencions percebudes
pugui superar l’import de la despesa efectuada. En el cas de justificar despeses de personal

s’hauran d’aportar nòmines, ITA o RNT, imports liquidats amb Hisenda pel que fa a la retenció
d’IRPF i acreditació del pagament d’aquestes despeses.
c) Relació d’ingressos de l’entitat a data de la presentació de la justificació amb el detall de tots els
ingressos i subvencions, corresponent al període subvencionat (des de la declaració de l’estat
d’alarma fins a dos mesos següents al dia següent al que s’aixequi aquest estat), segons model
normalitzat aprovat per l’Ajuntament (annex III).
d) Alta IAE – Model 036 o 037
f)
•
•
•
•

Documentació acreditativa del compliment del requisit de disminució del percentatge
d’ingressos:
Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls)
Llibre d’ingressos i despeses (març 2020 i març 2019)
Declaració de renda 2019– apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts
(pàg.5)
Empresaris i professionals en Estimació Directa i resta d’empresaris
Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.

g) Últim rebut autònoms pagat o rebut similar per a professionals que no estan donats d’alta com
autònoms però paguen una Mutualidad com a sistema alternatiu al RETA (advocats,
arquitectes, etc.)
h) Relació Nominal de Treballadors (RNT), per acreditar la plantilla de l’empresa.
4. 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 de les despeses a subvencionar.
5. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona interessada
un termini de deu dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació
de la subvenció o la justificació insuficient comportarà el reintegrament de la quantitat
indegudament percebuda.
6. La documentació presentada pot ser una còpia simple (document escanejat en PDF, o
fotocopiat), sempre que, en aquest darrer cas, es manifesti a través d'una declaració responsable
que els documents adjuntats són còpies idèntiques als documents originals.

Tretzena. Renúncia, revocació i reintegrament de la subvenció
1. La persona beneficiària pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, mitjançant
escrit presentat al registre general de l’Ajuntament, i reintegrant, en el seu cas, les quantitats
percebudes, amb els interessos de demora corresponents, si s’escau.
2. Sens perjudici de l’exigència de les responsabilitats que s’escaiguin, l’Ajuntament procedirà a la
revocació, total o parcial, i reintegrament de la subvenció atorgada en els casos d’incompliment
següents:
a) De l’obligació de justificació en temps i forma.

b) De la finalitat per a la qual la subvenció va ser concedida.
c) De les condicions especials imposades a la corresponent modalitat.
d) De les condicions imposades als/ a les beneficiaris/àries amb motiu de la concessió de la
subvenció.
e) De les obligacions fiscals comptables o de conservació de documents
f) En cas de resistència, excusa, obstrucció o negativa a les actuacions de comprovació i control
per part de l’òrgan municipal tutor de la subvenció o
g) En cas de declarar-se dades falses i omissió de dades determinants de la resolució de la
sol·licitud de subvenció.
3. La justificació de despeses per import inferior al de la subvenció concedida serà causa de
reintegrament o revocació parcial respecte de l’excés percebut o atorgat sobre el justificat.

Catorzena. Control financer de les subvencions
Les subvencions atorgades restaran sotmeses a control financer en els termes establerts a l’article
44 i següents de la Llei 38/2003.

Quinzena. Compatibilitat amb d’altres subvencions
Les subvencions seran compatibles, amb les corresponents limitacions pel que fa a la suma dels
imports, amb qualsevol altra concedida per l’Ajuntament de Roda de Berà o altres Administracions
o ens públics o privats. Així mateix, les subvencions seran compatibles amb bonificacions i
exempcions fiscals.
No obstant, el seu import no podrà ser d'una quantia que, en concurrència amb d'altres
subvencions, bonificacions o ajuts rebuts d'altres administracions o ens públics o privats, nacionals
o internacionals, superi el cost de les despeses suportades pel beneficiari.

Setzena. Protecció de dades de caràcter personal
D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia
dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades
de caràcter personal seran tractades amb la finalitat de gestionar i tramitar les convocatòries,
d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció
de dades i el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Roda de Berà.
Els interessats podran exercir davant de l’Ajuntament de Roda de Berà els seus drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició en relació a les dades del fitxer mitjançant escrit lliurat al
Registre General un cop hagi finalitzat la tramitació completa de la subvenció.
Roda de Berà, document signat electrònicament al marge.
L’alcalde

