
 

 

Bases específiques reguladores del Programa de reactivació del comerç de Breda 
 
Base 1.- Objectiu 
Reactivar el sector del comerç davant els efectes causats per la declaració de l’estat d’alarma 
decretat pel RD 463/2020, de 14 de març, mitjançant l’expedició de 250 targetes regal per la compra 
en establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
Base 2.- Persones beneficiàries 
Qualsevol persona, major de 16 anys, que acrediti una despesa igual o superior a 100,00€ en 
establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
La persona sol·licitant haurà d’acreditar l’edat amb la presentació de document oficial (DNI, NIE, 
Passaport i/o Carnet de conduir) 
 
Base 3.- Quantia de la subvenció 
Les targetes regal contindran la quantitat de 30,00€ cadascuna. 
 
Base 4.- Despeses subvencionables 
Es consideren despeses subvencionables totes aquelles despeses realitzades en establiments 
comercials i/o de restauració del municipi de Breda, en un període de 3 mesos des de la data d’inici 
del període de sol·licitud establert en la convocatòria. 
 
Base 5.- Procediment de sol·licitud i documentació 
5.1 Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les 
persones interessades a la pàgina web de l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat). 
 
5.2 Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que 
preveuen aquestes bases, si escau, a través de l’ETRAM  
(https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6
B76E636E84F11358.asp?codent=076). 
 
La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica 
admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a https://web.gencat.cat/ca/tramits/que-cal-
fer-si/Vull-identificar-me-digitalment/. 
 
5.3 En el cas de persones físiques també podran presentar les sol·licituds de manera presencial a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), situada al Cr. Nou, 3 Bxs. de Breda, amb prèvia sol·licitud de cita 
prèvia (per trucada telefònica al 972870012) 
 
5.4 Un cop examinades les sol·licituds i la documentació presentada: 
 

- Si la sol·licitud reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores des de 
l’OAC la persona sol·licitant quedarà inscrita en el registre de sol·licituds acceptades, per 
ordre de validació. 

- Si la sol·licitud no reuneix els requisits que estableixen aquestes bases reguladores, es 
requerirà la persona sol·licitant per a què, en un termini de 10 dies hàbils, esmeni el defecte o 
adjunti els documents preceptius per mitjans telemàtics, amb indicació que, si no ho fa, es 
considerarà que desisteix de la seva petició. 

 
5.5 El termini de presentació de sol·licituds finalitzarà tres mesos després de la data d’inici establerta 
en la convocatòria. 
 
5.6 Només es podrà presentar una sol·licitud per persona, en cas contrari, únicament es tindrà en 
compte la primera sol·licitud presentada i no s'admetrà la resta de sol·licituds. 
 
Base 6.- Criteris de valoració 
A la recepció de les sol·licituds es comprovarà: 

- Edat de la persona sol·licitant (només opten a la subvenció les persones majors de 16 anys). 
- Que els tiquets de compra i/o factures aportades acreditin despeses efectuades en 

establiments comercials i/o de restauració del municipi de Breda. 
 
El procediment de concessió de les subvencions regulades en aquesta línia serà el de sorteig un cop 
finalitza el període de sol·licitud. 
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Base 7.- Procediment de concessió 
Finalitzat el termini per sol·licitar la inscripció en el programa, i en la data prevista segons la 
convocatòria, es realitzarà sorteig públic per l'adjudicació de les targetes moneder entre la totalitat 
dels inscrits. A cada inscrit se li assignarà un número a efectes de procedir al repartiment de les 
targetes. El sorteig públic determinarà el número a partir del qual, de manera consecutiva, 
s'adjudicaran les targetes moneder als inscrits que tinguin assignats els números en qüestió.  
 
En el supòsit que la correlació de números corresponents als inscrits finalitzi sense haver atorgat la 
totalitat de les targetes moneder, s'estipula com a mecanisme de salvaguarda començar 
automàticament a partir del número 1 fins a l'acabament de les targetes disponibles. 
 

Exemple il·lustratiu: 500 inscrits, cadascú amb el seu número correlatiu.  
 
Sorteig públic: Surt el número 301. Els inscrits que tinguin el número 301 i 
immediatament consecutius seran beneficiaris de la concessió de la targeta. Al arribar al 
número 500 encara queden per adjudicar 50 targetes (hi ha 250 targetes disponibles i 
només se'n han adjudicat 200). Aleshores, es repartirà entre els inscrits que disposin 
dels números compresos entre l'1 i el 50.  

 
Base 8.- Resolució i notificació 
Un cop finalitzat el sorteig es notificarà a les persones escollides la condició de premiada i se’ls 
donarà cita prèvia per a la recollida de la targeta a l’OAC. 
 
En el cas que el dia i hora estipulats en la cita no es pogués realitzar la recollida, caldrà sol·licitar-ne 
la modificació en un període de temps no superior a un més. 
 
Base 9.- Publicitat de la resolució 
D'acord amb l'article 18 i 20 de la Llei General de Subvencions 38/2003, de 17 de novembre (LGS) i 
l'article 5.1 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i 
Bon Govern, la “Base de Datos Nacional de Subvenciones” (BDNS), operarà com a mitjà electrònic 
per donar compliment a les obligacions de publicitat de les subvencions atorgades, el qual haurà de 
contenir les dades a què es refereix la lletra b) de l'apartat 8 de l'article 20 de la LGS. 
 
D'acord amb els articles 5.1 i 15.1.c) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern, la informació relativa a les subvencions i les subvencions 
públiques atorgades, amb indicació de l'import, l'objecte i els beneficiaris, s'ha de publicar a la seu 
electrònica i al lloc web de l’Ajuntament. 
 
Base 10.- Subcontractació 
A efectes d'aquesta Resolució, no són susceptibles de subcontractació les accions que se 
subvencionen en aquest programa. 
 
Base 11.- Pagament 
El pagament d’aquest programa es realitza en espècie amb les entregues de les targetes regal. 
 
Aquestes targetes disposen d’un crèdit de 30,00€. 
 
Base 12.- Revisió i variacions en la destinació de la subvenció 
No es contemplen 
 
Base 13.- Justificació 
En el cas que ens ocupa la justificació es genera automàticament amb l’ús de la targeta en 
establiments comercials i de restauració del municipi. 
 
Base 14.- Verificació de les accions subvencionables 
Les actuacions de verificació per part de l'òrgan concedent de les accions subvencionables seran 
verificacions administratives: Tenen per objecte garantir que les declaracions justificatives de 
despeses presentades per les persones o les entitats beneficiàries estiguin acompanyades de la 
documentació justificativa (factures i/o tiquets de compra). 
 
Base 15.- Renúncia 
Les persones beneficiàries poden renunciar a la subvenció atorgada i, a aquest efecte, l'òrgan que va 
atorgar la subvenció dictarà la resolució corresponent. Les persones beneficiàries han de retornar la 
quantitat indegudament percebuda més els interessos de demora corresponents. 



 

 

 
Base 16.- Règim de compatibilitat de les subvencions 
Aquestes subvencions es poden acumular a altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o 
internacionals, tenint en compte que l'import de les subvencions en cap cas podrà ser de tal quantia 
que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajudes o ingressos, superi el cost de 
l'activitat subvencionada, d'acord amb allò que disposa l'article 19.3 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions. 
 
Base 17.- Infraccions i sancions 
Si l'òrgan concedent, com a conseqüència de la seva actuació de comprovació, o la Intervenció 
General, en el marc del procediment de control, aprecien la concurrència d'algun motiu d'infracció 
hauran d'instar l'inici del procediment sancionador, d'acord amb el que disposa la secció cinquena del 
capítol 9 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, de 24 de desembre i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, amb 
independència del reintegrament total o parcial de la subvenció. 
 
Base 18.- Obligacions de les persones beneficiàries 
Són obligacions generals de les persones beneficiàries d'aquestes subvencions  
a) Acreditar despesa prèvia a la sol·licitud per valor, com a mínim de 100,00€, en establiments 
comercials i /o de restauració del municipi de Breda. 
b) Realitzar la despesa de 30,00€ d’ajut en establiments comercials i /o de restauració del municipi de 
Breda, abans del 31 de desembre de 2021. 
 
Base 19.- Protecció de dades de caràcter personal 
D'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, i la Llei 
orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les 
dades seran incorporades al tractament d'Expedients Administratius, del qual és responsable 
l’Ajuntament de Breda. La finalitat del tractament és la gestió de les activitats relatives a les àrees 
finalistes d'actuació de l’Ajuntament de Breda, com ara impulsar les accions de foment i 
desenvolupament del comerç, gestionar programes d'incentius i de finançament, l'organització d'actes 
públics, jornades, cursos o conferències i altres convocatòries o activitats que organitzi o en les quals 
participi, així com, oferir-li informació per mitjans electrònics sobre els serveis de similar naturalesa 
que ofereix aquesta corporació. 
 
Les persones interessades poden exercir el dret a sol·licitar al responsable del tractament l'accés a 
les seves dades personals, a rectificar-les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s'hi, 
així com el dret a la portabilitat de les dades, mitjançant escrit dirigit a Ajuntament de Breda, plaça de 
la Vila, 1, 17400 Breda, tel. 972.870.012 o al correu electrònic ajuntament@breda.cat. 
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