
Ajuntament de

la Seu d'Urgell

EXP. NÚM SE-BSU-2021/001

DILIGÈNCIA. Aquest document el va aprovar inicialment el ple de l'Ajuntament de la Seu 
d'Urgell en sessió de 05.03.2021 i ha quedat aprovat definitivament de forma automàtica en no 
haver-s'hi presentat al·legacions durant el termini d'informació pública.
El secretari de l'Ajuntament
Ramon Miñambres Rebés

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A PERSONES I FAMILIES EN 
SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL ARREL DE LA CRISI DE LA COVID-19 

PREÀMBUL

Degut a la situació de crisi per la COVID-19 s’evidencia una situació sobrevinguda molt 
greu de deteriorament de la situació sociolaboral i econòmica que fa que una part de la 
població de la Seu d’Urgell es trobi immersa de forma sobtada en una situació de 
vulnerabilitat que els implica tenir dificultats per cobrir les necessitats bàsiques: 
alimentació, lloguers/hipoteques, subministraments, despeses de salut i de necessitat 
dels infants, adolescents i joves...

Per això, el ple, en sessió de 08.06.2020, va aprovar el Document de Mesures 
econòmiques de suport per a famílies i empreses per reduir l’impacte de la crisi de la 
COVID-19 a la Seu d’Urgell amb les línies de mesures següents:

1. SUPORT A PERSONES I FAMÍLIES.
2. SUPORT A LES EMPRESES, AUTÒNOMS I ACTIVITATS:

Per ajudar a empreses, l'Ajuntament ja ha aprovat altres bases específiques i, per tant, 
per ajudar a que les persones afectades puguin cobrir les seves necessitats bàsiques, 
cal establir una línia de subvencions excepcionals per aquelles persones i unitats 
familiars que, per circumstàncies de la COVID-19, es troben en situació de risc 
socioeconòmic i familiar.

Donada que la situació de crisi social i econòmica és manté l’any 2021 i podria 
mantenir-se en exercicis futurs, cal continuar amb els ajuts per a persones i famílies en 
situació de vulnerabilitat social esdevinguda i/o agreujada per la situació de la crisi de 
la Covid19, amb l’objectiu d’ ajudar a que les persones afectades puguin cobrir les 
seves necessitats bàsiques.

L'Ajuntament de la Seu d’Urgell treballa per l’atenció a les persones donat que és una 
de les competències locals a què fa referència els articles 63 i 64 de la Llei 8/1987, de 
15 d'abril, municipal i de règim local de Catalunya.

L’article 66.3 k) del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (DL 
2/2003, de 28 d’abril) atribueix la competència en matèria de prestació dels serveis 
socials i la promoció i la reinserció socials als municipis, i la Llei de Serveis Socials (L 
12/2012, d’11 octubre) preveu que els municipis amb població inferior als vint mil 
habitants s’agrupin per constituir una àrea bàsica de serveis encomanant la seva 
gestió a la comarca o a l’ens associatiu creat especialment amb aquesta finalitat.

El Ple del 29 de desembre del 2008 va prendre l’acord de constituir un Consorci 
d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell (CAPAU). El CAPAU exerceix aquestes 
competències per delegació de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i del Consell Comarcal 
instrumentades per conveni d’encomana de gestió i de delegació de competències. El 
CAPAU compta amb els Serveis Socials Bàsics, que tenen la capacitat tècnica adient i 
suficient per analitzar les subvencions que demanin les persones que es troben o que 
es puguin trobar en situació de risc o vulnerabilitat social. Els SSB compten amb 
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professionals experts en la detecció, estudi, avaluació i seguiment de les persones i 
famílies en situació de risc així com en l’estudi i valoració de les seves necessitats.

Article 1. Objecte de les bases.

1.1. L’objecte de les bases és regular els ajuts econòmics per necessitats socials de 
les famílies de la Seu d'Urgell i que tinguin dificultats socials i econòmiques 
sobrevingudes arrel de la crisi de la COVID-19 i que no els permetin cobrir les 
necessitats bàsiques definides en aquestes bases.

1.2. Als efectes d'aquestes bases, es considera unitat familiar (UF) la formada per 
totes les persones que convisquin en el mateix domicili.

Article 2. Procediment i Convocatòries.

2.1. La concessió de les subvencions previstes en aquestes bases es faran pel règim 
de procediment reglat i, per tant, s'atorgaran a mida que l'Ajuntament vagi rebent 
sol·licituds amb tots els documents i que compleixin els requisits.

2.2. Les convocatòries les aprovarà la Junta de Govern Local.

2.3. En el cas que hi hagi romanent en una convocatòria, l'import es destinarà a les 
finalitats següents per l'ordre que s'indica:

1. Completar les subvencions per altres finalitats socials que s'hagin posat de 
manifest.

2. Altres subvencions vinculades a la COVID-19 per a cobrir necessitats que 
s'hagin posat de manifest o completar altres línies que s'hagin exhaurit.

3. Si no hi ha altres finalitats socials que s'hagin posat de manifest, es podran 
destinar a qualsevol altra finalitat.

Article 3. Interpretació.

La interpretació dels qüestions dubtoses que es plantegin la farà la Junta de Govern 
Local.

Article 4. Despeses a considerar.

4.1.Per a fer els càlculs que han de servir per a determinar l'import de la subvenció es 
tindran en compte les despeses fetes des del dia 1 de gener de cada any per a les 
finalitats següents:

4.1.1. Manteniment i/o despeses d’habitatge:

a) Despeses de l’habitatge o accés a l’habitatge: pagaments de rebuts de lloguer 
o hipoteca de la vivenda habitual.

b) Despeses de subministraments bàsics: electricitat, gas canalitzat o gas butà, 
gasoil per la calefacció.
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c) Compra o reparació d’electrodomèstics de primera necessitat. S'acceptaran 
únicament les despeses pels electrodomèstics següents: cuina, frigorífic, 
rentadora, caldera, aparells de calefacció.

d) Rebuts de tributs municipals vinculats a qualsevol de les anteriors: rebuts 
d’aigua, rebuts d’IBI de l'habitatge habitual, taxa per recollida d’escombraries.

e) Aparell de telefonia mòbil bàsic, sense tenir en compte les despeses derivades 
del seu ús.

4.1.2. Despeses d’alimentació o higiene (neteja de la llar i neteja personal):

1. Adquisició de lots de productes de primera necessitat: aliments frescos, 
aliments bàsics, productes d’higiene per a la llar i productes d’higiene personal 

2. Despeses de menjador escolar d'escoles bressol, educació infantil, primària i 
secundària. L'ajut per aquest concepte és compatible amb els ajuts rebuts a 
través del Banc d'Aliments.

4.1.3. Despeses de salut:

a) Despeses no cobertes per la seguretat social i que siguin prioritàries per la 
salut de la persona beneficiària. Únicament a títol d'exemple i sense caràcter 
limitatiu, es poden incloure les despeses següents: ulleres, plantilles, 
audiòfons, pròtesis d’ortodòncia justificades que son imprescindibles per motius 
de salut. Es descarten les pròtesis d’ortodòncia per qüestions d’estètica.

b) Medicaments i altres prescripcions mèdiques, emeses per Servei Català de 
Salut que no estan cobertes per la Seguretat Social.

c) Desplaçaments obligatoris per atenció mèdica justificades amb una prescripció 
mèdica del Servei Català de la Salut.

4.1.4. Despeses d’infància, adolescència i joventut:

a) Despeses de llibres i material escolar (incloent material informàtic bàsic) a 
nivell infantil, primària, secundària, cicles formatius i batxillerat.

b) Despeses de la matricula dels cicles formatius de grau mitjà i superior que 
s’imparteixen a la comarca.

c) Despeses de reeducacions psicopedagògiques per infants i adolescents amb 
necessitats educatives especials.

d) Despeses de reforç escolar amb informe de necessitat per part de l’escola.
e) Despeses dels casals d’estiu si és necessària per tal de conciliar la vida familiar 

o professional.

4.1.5. Despeses excepcionals.

S'inclouen les despeses per atendre altres situacions urgents o de caire excepcional i 
que es considerin imprescindibles de cobrir pel benestar del sol·licitant o la seva unitat 
familiar: Únicament a títol d'exemple i sense caràcter limitatiu, s'accepten les següents: 
ajuts per a cobrir entrades de nous pisos de lloguer.

4.2.Totes les tipologies es comptabilitzaran conjuntament.
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4.3. Totes les despeses s'han d'acreditar amb la factura original complerta del creditor 
que inclogui el següent:

 Identificació complerta del deutor, Nom, NIF/NIE, adreça complerta,  que pot 
ser de qualsevol dels membres de la unitat familiar.

 Nom o raó social, CIF o NIF, i domicili, del creditor
 Descripció clara de l'objecte. Si la prestació inclou diversos objectes, tots han 

d'estar identificats i valorats clarament de forma separada
 Import sense IVA, IVA i import total..

Article 5. Dotació pressupostària.

5.1. L'Ajuntament, si les disponibilitats ho permeten, inclourà al pressupost de cada 
any les previsions per a fer front a aquestes subvencions mentre es mantingui la 
incidència de la COVID.

5.2. La convocatòria podrà reservar imports mínims o fixar imports màxim destinats a 
totes o alguna de les finalitats citades en la base anterior.

Article 6. Import de l’ajut.

6.1.Cada unitat familiar podrà demanar més d’un ajut durant la vigència de la 
convocatòria.

6.2. L'import màxim de tots els ajuts sumats per a cada Unitat Familiar d'un màxim de 
2 persones serà de 1.000 € i s'afegiran 100 € per cada membre de més, fins a un 
màxim de 1.500 €. Per al concepte previst a la base 4.1.2 apartat 1 es fixa màxim 100 
€ per una persona sola i 300 € per Unitat Familiar.

6.3. L'ajut atorgat per l'Ajuntament sumat a les altres ajudes econòmiques atorgades a 
membres de la unitat familiar per altres entitats públiques o privades membres de la 
unitat familiar no podran superar el 100% de la despesa sobre la qual s'hagi demanat 
l'ajut de l'Ajuntament.

Article 7. Persones beneficiàries

7.1. Podran ser beneficiaris d’aquests ajuts les persones físiques amb problemàtica 
socioeconòmica provocada per la incidència en la unitat familiar de situacions COVID-
19 que compleixin els requisits previstos en aquesta base.

7.2. Els requisits generals són els següents:

1. Ser persona major de 18 anys o estar emancipada legalment.
2. Estar empadronats a la Seu d’Urgell abans del 31 de març de 2020. 
3. Haver patit una reducció sobrevinguda de, com a mínim, un 30% dels 

ingressos habituals de la unitat familiar degut a la situació de crisi de la COVID-
19.

4. El total d’ingressos de la unitat familiar, incloent els pagaments de les 
empreses que han completat el sou dels treballadors en aquells imports no 
compensats per l’ERTO, pensions i altres prestacions, no ha de superar la xifra 
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deduïda de la suma del salari mínim interprofessional de l’any de la 
convocatòria més 150€ multiplicat pel número de membres de la unitat familiar 
menys dos. L'expressió matemàtica és:

Iuf ≤ SMI+ 150*(n-2) 

On:
Iuf=Sumatori dels ingressos de tots el membres de la unitat familiar
SMI= Salari mínim interprofessional de l’any de la convocatòria.
n=número de membres de la unitat familiar

7.3. La reducció dels ingressos ha de ser conseqüència d'alguna de les situacions 
derivades de la COVID-19 següents:

a) Un o més membres de la unitat familiar s’ha vist afectat per un ERTO.
b) Un o més membres de la unitat familiar ha perdut el seu lloc de treball.
c) Algun membre la unitat familiar amb contracte de treball no ha pogut iniciar la 

seva activitat.
d) Persones autònomes que han vist reduïts els seus ingressos professionals per 

la reducció de l’activitat.
e) Qualsevol altra circumstància que es pugui justificar documentalment per 

acreditar la reducció dels ingressos com a conseqüència de la COVID-19.

7.4. Si la persona sol·licitant mor abans de cobrar la subvenció, la tramitació es farà a 
nom de la persona que la succeeixi legalment i que sigui de la mateixa unitat familiar.

7.5. Els sol·licitants hauran de complir amb els requisits establerts en l’article 13 de la 
llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions, per obtenir la condició de 
beneficiari de la subvenció.

Article 8. Obligacions generals de les persones beneficiàries.

Les persones beneficiàries tenen les obligacions generals següents:

a) Complir els requisits fixats en aquestes bases.
b) Estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries amb 

l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, l’Agència Tributària Catalana, 
la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’Ajuntament de la Seu 
d’Urgell. En el cas d’haver-hi un ajornament legalment concedit, es 
considera que s’està al corrent de pagament de les obligacions tributàries. 
Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans 
competents, aportant tota la informació que els sigui requerida. 

c) Comunicar l’obtenció d’altres ajudes per a la mateixa finalitat a l’òrgan de 
gestió de la sol·licitud o a l'Ajuntament, si aquestes s’haguessin obtingut 
amb posterioritat a l’atorgament.

d) Permetre les actuacions de comprovació i control econòmic i facilitar tota la 
informació i documentació que li sigui requerida.

e) Assumir la part de la despesa que no quedi coberta per la subvenció 
atorgada.
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f) Autoritzar a l’Ajuntament a fer les comprovacions de dades necessàries 
amb qualsevol altra administració.

Article 9. Presentació de les sol·licituds

9.1. La sol·licitud es formalitzarà en el termini fixat a la convocatòria amb els models 
que fixi l’Ajuntament.

9.2. La sol·licitud es podrà presentar a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de 
la Seu d'Urgell, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament o en qualsevol altra de 
les formes previstes la normativa sobre procediments de les Administracions 
Públiques.

9.3. El període de presentació de la sol·licitud serà el que s'estableix a la convocatòria.

9.4. Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es detalla a continuació, 
que haurà de ser original o còpia compulsada:

a. Documentació general:

a) DNI/NIE/passaport/resguard de renovació del sol·licitant i de tots els membres 
de la unitat familiar.

b) Llibre de família, si s’escau.
c) Sol·licitud d’Alta de Creditor de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell. Si no s’ha 

aportat anteriorment.
d) Indicació de si autoritza o no a l'Ajuntament a obtenir de forma directa 

mitjançant certificat telemàtic l’acreditació de que les persones es troben al 
corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. SI no s'autoritza, haurà d'aportar llavors els certificats de trobar-se al 
corrent tant en el compliment de les seves obligacions tributàries amb la 
l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, la Tresoreria General de la 
Seguretat Social i l’Agència Tributària Catalana. 

e) Sol·licitud de transferència bancària en el model normalitzat per l’Ajuntament 
en el cas que per primera vegada rebi una subvenció de l’Ajuntament o que 
necessiti modificar les dades existents.

Els documents a), b) i c) no caldrà aportar-los si ja constin a l'Ajuntament, però s'haurà 
d'indicar quan s'han aportat.

b. Documentació acreditativa de la situació laboral dels membres de la unitat familiar, 
tan si són treballadors nacionals com fronterers.

a) Document justificatiu de l’ERTO, si és el cas
b) Document justificatiu per part de l’empresa en cas d’acomiadament o 

acabament de contracte.
c) Document justificatiu de cobrament de prestacions de l’atur.
d) Per a les relacions laborals a Andorra, document justificatiu del cessament de 

la relació laboral, de la reducció de la jornada o de l’ERTO. Es farà amb el 
document de la CASS i de l'empresa.
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e) Qualsevol document oficial que pugui justificar la reducció d’ingressos arrel de 
la situació de crisi per la COVID-19.

c. Documentació econòmica en relació als ingressos de tots els membres de la unitat 
familiar:

a) Nòmines salarials que justifiquin la reducció la reducció del 30% d’ingressos
b) En cas d’autònoms, si han sol·licitat alguna de les altres de subvencions que 

convoqui l'Ajuntament relacionades amb el COVID-19, es podran remetre a la 
documentació que consti en aquell expedient. Si no han demanat cap 
d'aquestes subvencions, hauran d'aportar la documentació següent:

o Declaració responsable de la pèrdua d’ingressos 
o Còpia del Llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari 

d’ingressos i de despeses, del llibre registre de vendes i ingressos o del 
llibre de compres i despeses del període justificat o bé extracte bancari 
dels comptes de l’empresa.

o Justificants acreditatius de la despesa realitzada i del seu pagament: 
factures i rebuts autònoms per import mínim de 500 €, durant el període 
d’estat d’alarma.

o Alta IAE de l’activitat objecte de l’ajut.

a) Certificats de pensions i altres prestacions emeses per l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social, del Departament de Treball, Afers Socials i Família, i/o de la 
Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS).

b) Rendiments de lloguers de béns immobles de qualsevol naturalesa que siguin 
propietat dels membres de la unitat familiar.

d. Documentació en relació a les despeses de la unitat familiar: 

a) Contracte de lloguer o de la hipoteca de l'habitatge on hi ha el domicili del 
sol·licitant o qualsevol altre títol jurídic que habiliti per a ocupar-lo.

b) Últim rebut de lloguer o rebut de la quota hipotecària o similar o rebut que 
acrediti pagament de la quantitat necessària per ocupar l’habitatge.

c) Justificants dels deutes corresponents a les despeses relacionades a 
l'article 4.

f. Document de cessió de crèdit de la subvenció atorgada, si cal.

g. Altra documentació especifica si s’escau

 Cas de separació matrimonial, fotocòpia del conveni regulador o sentència.

h. Declaració responsable d’altres ajuts sol·licitats o concedits per la mateixa finalitat.

Article 10. Tramitació de les peticions.

10.1. El personal del CAPAU assistirà a les persones interessades per a preparar els 
documents i fer els tràmits relacionats amb aquests ajuts.
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10.2. A mesura que es vagin rebent les sol·licituds, l'Ajuntament trametrà els 
documents al Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt Urgell, per tal que comprovi la 
documentació presentada.

10.3. En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta o es pugui 
deduir inicialment que el sol·licitant no compleix algun dels requisits, l'Ajuntament, 
previ informe del CAPAU, atorgarà al sol·licitant un termini de 10 dies hàbils, per 
esmenar l’error o mancança que es determini a l’informe. La no presentació de la 
documentació requerida, suposarà el desistiment a la petició.

10.4. Un cop rebuda tota la documentació o transcorregut el termini citat a l'article 
anterior, i per a facilitar la gestió, els serveis del CAPAU faran un informe amb el 
contingut següent:

1. Comprovació de que els sol·licitants compleixen els requisits previstos en 
aquestes bases.

2. Determinació de si les peticions es poden considerar subvencionables d'acord 
amb aquestes bases.

3. Proposta d'exclusió de les peticions que no s'adaptin al que preveuen aquestes 
bases.

4. Càlcul de l'import que inicialment pertocaria al sol·licitant.

10.5. Les sol·licituds amb l'informe tècnic es presentaran a la Comissió de valoració, 
òrgan col·legiat previst a l'art. 125.1 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels 
Ens Locals. Aquesta Comissió de valoració la formaran:

 La persona que ocupi la Regidoria de Serveis Socials.
 La persona cap dels Serveis Socials del CAPAU.
 Totes les persones tècniques del CAPAU que tinguin encomanda la gestió 

d'usuaris de la Seu d'Urgell.

Si és necessari per raó de les qüestions o dubtes que es plantegin, podran comptar 
amb l'assistència de les persona que ocupi el lloc de treball de Secretaria i 
d'Intervenció de l'Ajuntament.

10.6. Aquest òrgan farà una proposta justificada inicial que inclogui:

1. Proposta de sol·licituds admeses.
2. Proposta de sol·licituds excloses.
3. Proposta inicial d'import a atorgar a cada sol·licitant d'acord amb aquestes 

bases.

10.7. La resolució sobre l'atorgament o denegació correspon a la Junta de Govern 
Local. Si aquesta resolució segueix la proposta de l'òrgan col·legiat esmentat, no 
haurà de contenir altra justificació; si la canvia, haurà de justificar-ho. La convocatòria 
fixarà els terminis concrets per a resoldre i, si no diu res, s'entendrà que és de 6 
mesos. En tot cas, si l'Ajuntament no respon en el termini màxim de 6 mesos a 
comptar des de la darrera data per a presentar les sol·licituds, s'entendran que queden 
desestimades.
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10.8. Si el beneficiari no recorre l'acord d'atorgament, s'entendrà que accepta la 
subvenció atorgada.

Article 11. Pagament.

11.1. L'Ajuntament, en virtut de la cessió de crèdit que hagi fet el beneficiari de l’ajut 
pagarà directament als proveïdors les factures pendents de pagament que s'hagin 
considerat per a atorgar la subvenció. De manera excepcional, si les despeses ja s'han 
pagat, es podran abonar  al sol·licitant prèvia presentació de la justificació del 
pagament de la factura que fa referència a les despeses de l’article 4.

11.2. Cas que l'import de la subvenció sigui inferior a l'import de les factures o rebuts 
pendents que s'hagin considerat als efectes d'atorgar la subvenció se seguirà l'ordre 
en què estan indicats a l'article 4, excepte els rebuts municipals, que sempre seran els 
últims a considerar-se. En tot cas, es pagaran sempre factures o rebuts complerts.

Article 12. Renúncia.

12.1. Els beneficiaris poden renunciar de forma expressa a tot o una part de la 
subvenció atorgada. La renúncia és formalitzarà presentant un escrit a l’Ajuntament.  

12.2. A la vista dels documents presentats, els serveis del CAPAU faran un informe. 
En base a aquest informe la Junta de Govern Local prendrà l'acord que pertoqui.

Article 13. Revocació.

13.1. L’Ajuntament podrà revocar la subvenció per alteració, falsedat o ocultació en les 
dades aportades pel sol·licitant, l'incompliment d'aquestes bases i en els altres casos 
previstos en la normativa general sobre subvencions. 

13.2. La revocació seguirà els tràmits següents:

 Informe dels Serveis del CAPAU que justifiqui les causes i l'import a 
revocar. Si cal, s'incorporarà informe d'Intervenció de l'Ajuntament. 

 Acord inicial de la Junta de Govern Local.
 Atorgament a l'interessat d'un termini d'audiència de 10 dies per tal que 

pugui presentar al·legacions.
 Informe dels Serveis Municipals sobre les al·legacions presentades i les 

quantitats pagades.
 Acord de la Junta de Govern Local. Cas que l'acord sigui de revocació de la 

subvenció inclourà el requeriment d'un termini d'un mes per a retornar les 
quantitats pagades als proveïdors.

13.3. La revocació podrà ser total o parcial i implicarà la devolució total o parcial que 
pertoqui. L'Ajuntament podrà compensar l'import a retornar amb un deute que pugui 
tenir envers l'interessat.

Article 14. Informació i control.
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14.1. En qualsevol moment, l'Ajuntament pot demanar a les persones beneficiàries 
informació/documentació concreta o aclariments sobre les sol·licituds presentades.

14.2. Les persones beneficiàries estaran obligades a facilitar aquesta informació.

Article 15. Protecció de dades.

15.1. La presentació de la sol·licitud implica que el sol·licitant, es compromet al 
compliment de les previsions legals contingudes al Reglament General de Protecció de 
Dades de 25 de maig de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, en 
relació a la recollida de dades derivada de la gestió i justificació de la subvenció 
objecte i, per tant, exonerant l'Ajuntament de qualsevol responsabilitat derivada del 
seu incompliment per part del beneficiari.

15.2. En compliment del previst a la Reglament General de Protecció de Dades de 25 
de maig de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre es fa constar 
que les dades personals derivades del compliment de les obligacions previstes a la 
Llei 38/2003 General de Subvencions per al control i justificació de la destinació de la 
quantitat de les subvencions atorgades per l’Ajuntament de La Seu d'Urgell seran 
incorporades als fitxers de gestió administrativa de l'Ajuntament amb la finalitat abans 
exposada.

15.3. En compliment del previst a l’Art. 20 de la Llei de Subvencions, l'Ajuntament 
comunicarà aquestes dades a les altres administracions públiques que li ho demanin 
per al control d'altres subvencions sol·licitades pels beneficiaris.

15.4. En compliment del que estableix el Reglament General de Protecció de Dades 
de 25 de maig de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, s’informa 
que, amb la presentació de les sol·licituds, les dades personals de les persones 
interessades seran incorporades a un fitxer automatitzat anomenat “Atenció 
social_COVID-19_laseu”, creat pel CAPAU. Aquest fitxer es destina exclusivament per 
a la gestió dels expedients d’ajuts i als tràmits que es realitzin vinculats als ajuts 
regulats en aquestes bases. Les dades que l’integren s’empraran estrictament per a la 
finalitat per a la qual s’han facilitat, la gestió de les ajudes.

15.5. La persona usuària o destinatària de les ajudes, d'acord amb el Reglament 
General de Protecció de Dades de 25 de maig de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 
3/2018, de 5 de desembre, en qualsevol cas podrà indicar la revocació del 
consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la 
limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades 
davant del CAPAU.

Article 16. Altres previsions.

16.1. En tot el que no prevegin aquestes bases serà d'aplicació el que preveu la 
normativa que regula les subvencions de les administracions públiques. 

16.2. Els sol·licitants podran demanar als serveis municipals aclariments dels dubtes 
sobre la interpretació i aplicació d'aquestes normes en relació a la seva sol·licitud. A la 
vista de la sol·licitud, els serveis municipals afectats faran un informe i la Junta de 
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Govern Local resoldrà sobre la petició presentada. El contingut de l'acord de la Junta 
de Govern Local municipal serà vinculant per a l'Ajuntament sempre que la informació 
facilitada pel sol·licitant sigui complerta i veraç.

16.3. Pel seu caràcter extraordinari, finalista i no periòdic serà incompatible la 
concessió d'ajudes econòmiques amb el gaudi gratuït de serveis que cobreixin les 
mateixes necessitats, resultant compatibles únicament quan presentin diferent 
naturalesa i atenguin aquesta finalitat. 

Article 17. Dret supletori.

Tot allò no previst en aquestes bases reguladores es regularà pel que estableixi la 
legislació específica, estatal, autonòmica o local, que sigui d'aplicació i, en el seu 
defecte, el Decret 179/1995, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, 
activitats i serveis dels ens locals; la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu reglament; i la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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