
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DESTINADES A LES ASSOCIACIONS  PER A LA PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ
DEL SECTOR COMERÇ I HOSTALERIA DURANT L'EXERCICI 2021. BASES REGULADORES 

L'activiai comercval v hosialera constiuevx un dels prvncvpals moiors econòmvcs v d'ocupacvó de la cvuiai, respon
a les necessviais v aspvracvons de la socveiai urbana  v els seus locals es constiuevxen com a espavs d'vnieraccvó
socval v focus d'airaccvó  de ivsvianis  a la nosira cvuiai.

Conseqüèncva  de  la  sviuacvó  d'emergèncva  de  salui  públvca  ocasvonada  pel  COVID-19,  les  Admvnvsiracvons
públvques compeienis han hagui d'adopiar  mesures per al seu conirol v algunes d'elles han afeciai especvalmeni
els esiablvmenis de comerç v l'hosialerva, que han ivsi reduïis els seus vngressos per la paralvizacvó o ralentizacvó
de la seua activiai, afeciani  la seua sviuacvó econòmvca a curi v mviàआ iermvnv.

L'Excm.  Aàuniameni  d'Alacani,  que  iela  v  proiegevx  l'vnierés  general  dels  seus  cvuiadans,   ié  enire  els  seus
obàectus mvnvmvizar l'vmpacie socvoeconòmvc que ha proiocai aquesia sviuacvó en el seu ievxvi econòmvc local,
per  la  qual  cosa  ha  realvizai.  durani  aquesi  últm  any.  dvierses  coniocaiòrves  d'aàudes  dvrecies  destnades
prvncvpalmeni a les xvcoieies empreses de comerç v hosialerva, en la línva d'aciuacvó d'acord amb el que esiablevx
el  Reval Decrei Llev 8/2020, de 17 de març, de mesures exiraordvnआrves per a fer froni a l'vmpacie econòmvc v
socval del COVID-19.

Les  subiencvons  que  regulen  les  presenis  bases  de  coniocaiòrva  es  destnen  a  donar  supori  a  les  entiais
represeniaties dels  esiablvmenis de comerç v  hosialerva per a promoure accvons dvrvgvdes a  redefinvr  el  seu
model  iradvcvonal,  adequar  la  seua  esiraiègva  de  mआrquetng,  actiar  la  seua  ivsvbvlviai  v  vmpulsar  la  seua
compettiviai en el seu eniorn més pròxvm v en la seua proàeccvó exiervor.

BASES REGULADORES

Primera. Objecte de la convocatòria, període i actvitatt eeclotet

1. L'obàecie prvncvpal  d'aquesia coniocaiòrva és mvllorar la compettiviai dels esiablvmenis del  comerç v
l'hosialerva d'Alacani a iraiés de proàecies deseniolupais per les seues assocvacvons represeniaties que
posen en ialor aquesis seciors, dvnamvizen les आrees comercvals, afaiorvsquen la ivialviai de la maievxa
cvuiai v serivsquen per a compensar els efecies adiersos de la crvsv sanviआrva.

2. Es consvderen apoyables les accvons realvizades des de l'1 de gener fins al 8 de desembre de 2021 
3. Queden  excloses  expressameni  d'aquesia  coniocaiòrva  les   activiais  que  aiempien  conira  ialors

unviersals  com  els  dreis  humans,  la  conivièncva  pacífica,  la  solvdarviai,  la  vgualiai  de  gènere,  la
coeducacvó, el respecie a la llvberiai d'opcvó afectiosexual, la conseriacvó del medv ambveni, la defensa
dels anvmals v la conivièncva vnierculiural v/o les que de manera dvrecia o vndvrecia fomenien actiuds
masclvsies v sexvsies v represenien les dones de manera esiereotpada en clar menyscabameni de la seua
dvgnviai v vniegrviai com a membres actus de la comunviai.

Segona. Prettupott de la convocatòria, dittribució i compatbilitat de let ajudet

1. El pressuposi adscrvi a la preseni coniocaiòrva ascendevx a 160.000 euros (ceni sevxania mvl euros)
2. S'esiablevxen dues línves de subiencvons:

➔ Proàecies relacvonais amb el comerç per un vmpori de 95.000 euros
➔ Proàecies relacvonais amb l'hosialerva/gasironomva, per un vmpori  de 65.000 euros
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3. Podrआ concedvr-se una subiencvó de fins al 100%  sobre l'vmpori mआxvm elegvble aproiai del proàecie,
amb el límvi de  25.000 € (ivni-v-cvnc mvl euros) per sol·lvcviani. 

4. En el cas que quede romaneni en alguna de les línves, una iegada aplvcais els crviervs de ialoracvó, podrआ
aplvcar-se als proàecies amb més puniuacvó quani a contngui v  amb maàor proàeccvó per a la cvuiai.

5. La subiencvó serआ compatble amb qualseiol alira subiencvó o aàuda econòmvca concedvda per alires
admvnvsiracvons o ens públvcs o prviais. No obsiani avxò, l'vmpori de ioies aquesies aàudes o subiencvons
no podrआ superar el cosi ioial de l'activiai subiencvonada, procedvni en aquesi cas el revniegrameni de
l'excés.

 Tercera. Benefciarit, requititt i obligaciont.

1. Podran ser beneficvआrves d'aquesies aàudes:
a)  Les  assocvacvons  que  agrupen  prvncvpalmeni  esiablvmenis  destnais  a  les  activiais  de  comerç,
hosialerva v gasironomva.
b) Les assocvacvons  de ienedors en  mercais ambulanis munvcvpals.
c) Queden excloses les federacvons v confederacvons.

2. Que complvsquen els requvsvis següenis:
a) Esiar legalmeni constiuïdes, sense आnvm de lucre v en actu.
b) Deseniolupar la seua activiai prvncvpal v tndre el seu domvcvlv socval v fiscal en el munvcvpv d'Alacani. 
c) Tvndre un mínvm de 15 esiablvmenis assocvais en la daia de la sol·lvcviud,  en actu en el munvcvpv

d'Alacani v perianyenis prvncvpalmeni al secior del comerç, l'hosialerva o la gasironomva.
d) La persona tiular de la presvdèncva  v almenys el 80% dels membres de la àunia dvrectia hauran

d'esiar en actu en els seciors abans vndvcais.
e) Almenys el 80% dels assocvais de les entiais beneficvआrves assenyalades en el puni 1 a) aniervor

seran pvmes o auiònoms.
f) Trobar-se al correni en el complvmeni de les oblvgacvons irvbuiआrves v daiani de la Segureiai Socval

vmposades per les dvsposvcvons ivgenis, avxí com no tndre deuies o sancvons de naiuralesa irvbuiआrva
munvcvpal.

g) No irobar-se vncurs en les prohvbvcvons per a obtndre la condvcvó de beneficvarv esiablvdes en l'artcle
13 de la Llev 38/2003, de 17 de noiembre, General de Subiencvons.

h) L'assocvacvó ha d'esiar d'alia en la relacvó de iercers credviors de l'Aàuniameni.
v) No tndre subiencvons pendenis de àustficar d'anys aniervors.
à) El complvmeni d'aquesis requvsvis haurआ de mantndre's durani ioi el iemps en què l'assocvacvó es

irobe partcvpani en el programa d'aàudes que regulen aquesies bases.
3. Les assocvacvons beneficvआrves de les subiencvons aiendran a les oblvgacvons següenis:

a) Execuiar  el  proàecie  que  fonamenia  la  concessvó  de  la  subiencvó  en  els  iermes  preseniais  a
l'Aàuniameni. S'hauran de comunvcar per escrvi les modvficacvons que es presenien al proàecie, amb
carआcier  preiv  a  la  seua  execucvó,  no  admeieni-se  en  cap  cas  modvficacvons  de  l'obàecie  de  la
subiencvó. 

b) Fer consiar de manera explícvia, en la dvfusvó de les accvons, el supori de la Regvdorva de Comerç v
Hosialerva de l'Aàuniameni d'Alacani.  La vmaige corporatia es podrआ descarregar en el  següeni
enllaç  del  web  munvcvpal  https://www.alvcanie.es/es/documenios/vmagen-corporatia-conceàalva-
comercvo-y-hosielerva-alvcanie 

c) Soimeire's al seguvmeni, conirol v comproiacvó d'execucvó del proàecie obàecie de la subiencvó que
estme procedeni dur a ierme l'Aàuniameni d'Alacani, segons el  que dvsposa l'ari.  46 de la Llev
38/2003, de 17 de noiembre, General de Subiencvons. 

d) Comunvcar,  en  qualseiol  momeni  de la  ivgèncva  de l'expedveni,  alires  subiencvons  públvques  o
prviades que haguera obtngui o sol·lvcviai per al maievx proàecie.

e) Sol·lvcviar els permvsos o les auiorvizacvons que es requervsquen per a la realvizacvó d'acies en la iva
públvca, o qualseiol alira auiorvizacvó munvcvpal o d'alires organvsmes v admvnvsiracvons que, sv és el
cas, svguen necessarvs.

Quarta.  Caracteríttquet delt projectet i detpetet  tubvencionablet
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1. Els proàecies respondran a l'obàectu prvncvpal de mvllora de la compettiviai dels esiablvmenis d'Alacani
a iraiés de la seua dvfusvó, posada en ialor v airaccvó de despesa  cap a una zona o cap a la maievxa
cvuiai. 

2. Exposaran un programa d'aciuacvó que garantsca la seua execucvó en l'exercvcv en què es concedevx la
subiencvó, v una relacvó deiallada v pressuposiada de les activiais que el componen amb daies possvbles
de realvizacvó.

3. Un maievx  proàecie  poi  ser  comparti  per  dvierses  assocvacvons  v  cada  una  àustficarआ  la  seua pari
realvizada.

4. Podran ser obàecie de subiencvó les despeses realvizades en alguna de les accvons següenis:
a) Aciuacvons  ivnculades  amb  la  iransformacvó  dvgvial  dels  auiònoms  v  pvmes,  comerç  elecirònvc,

posvcvonameni, eic., vncloeni-hv les accvons de sensvbvlvizacvó, dvagnòstc, assessorameni  als esiablvmenis
pvmes en la seua iransformacvó dvgvial.

b) Accvons relacvonades amb el mआrquetng dvgvial,  la presèncva on lvne,  RRSS.
c) Accvons que utlvizen o promoguen  les noies iecnologves en la  gestó v /o la dvfusvó.
d) Accvons de comunvcacvó, vnformacvó, publvcviai, creativiai v vmaige.
e) Accvons de dvnamvizacvó per a la promocvó de l'hosialerva v el comerç.
f) Serievs v submvnvsiramenis dvrecies per al deseniolupameni de les activiais que formen pari del

proàecie.
g) Accvons dvrvgvdes a la vmplaniacvó de bones prआctques medvambvenials, vncloeni-hv les accvons de

sensvbvlvizacvó, dvagnòstc v assessorameni.
h) Accvons relacvonades amb la proieccvó o reduccvó de coniagv del Coivd-19, degudameni argumeniades v

en ivgèncva, basani-se en la normatia v els proiocols d'aciuacvó de les vnstiucvons v organvsmes oficvals. 
v) Alires accvons  orveniades a l'aplvcacvó òptma dels recursos dvsponvbles per a la promocvó de l'activiai

econòmvca.
5. No es compuiaran com a despeses subiencvonables les derviades de:

a) Activiais dvsperses que no formen pari d'un proàecie cohereni
b) Despeses de personal propv, de manienvmeni d'vnsial·lacvons pròpves de l'entiai v vniersvons.
c) Loierves que no dvsposen de l'auiorvizacvó corresponeni.
d) Proiocol v represeniacvó.
e) Les que preienguen el gaudv exclusvu del col·lectu sol·lvcviani.
f) Artcles   promocvonals,  lleiai  que  svguen un  elemeni  complemeniarv  necessarv  per  a  poiencvar  una

campanya d'vmaige, bones prआctques medvambvenials o d'accvons relacvonades amb elemenis proieciors o
de reduccvó de coniagv del Coivd-19.

g) Maierval grआfic  per a bústes o repartmeni al carrer.
h) Qualseiol alira despesa que no responga al fi de la coniocaiòrva.

Cinquena.  Pretentació de tol·licitudt, termini, lloc, documentació

1. El iermvnv de preseniacvó de sol·lvcviuds és de 20 dves naiurals a compiar de l'endemआ de la publvcacvó de
la coniocaiòrva en el BOP d'Alacani. 

2. Els vnieressais a sol·lvcviar les presenis aàudes  ho faran  a iraiés de la Seu Elecirònvca de l'Aàuniameni
d'Alacani  https://sedeelecironvca.alvcanie.es/serivcvos.php,  accedvni  amb  certficai  dvgvial  de
represeniani  de  persona  àurídvca.  En  la  Seu  Elecirònvca  se  seleccvonarआ  “Comerç  v  Hosialerva”.  Una
iegada omplvda la vnsiआncva, podran annexar-se vndvivdualmeni els següenis documenis en formai PDF:

a) Número d'IBAN, adàuniani  àustficani d'entiai  financera que acredvie  IBAN, la  tiularviai  del
sol·lvcviani v NIF/CIF.

b) Memòrva,   en  la  qual  s'vnclourआ  una  relacvó  deiallada  v  pressuposiada  de  les  activiais  que
componen  cada  proàecie,  daia  preivsia  de  realvizacvó  v  mviàans  de  dvfusvó  empleais.  Caldrआ
aàusiar-se en partcular al que esiablevx la base quaria de la coniocaiòrva. 

c) Les accvons unviआrves amb un cosi supervor a 15.000 euros, IVA exclòs, requervran la preseniacvó
de ires pressuposios o acredviacvó de proieïdor únvc.  Quan la seleccvonada no svga la proposia
econòmvca més aianiaiàosa, es preseniarआ una memòrva motiada que àustfique la seua eleccvó.

d) Certficai  emés  per  la  persona  tiular  de  la  secreiarva  de  l'assocvacvó  en  què  s'acredvie  el
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següeni:
➔ Auiorvizacvó de la àunia dvrectia a la seua presvdèncva  o a quv legalmeni  la substiuïsca a

preseniar la sol·lvcviud d'aàudes per als proàecies/accvons vdentficais en la memòrva.
➔ Daia de celebracvó de l'últma reunvó ordvnआrva de l'assemblea general de l'assocvacvó v deiall

de l'orde del dva. 
➔ Relacvó  de  cआrrecs  represeniatus  de  l'assocvacvó  (nom/cognoms/NIF/activiai/adreça  de

l'activiai/ielèfon de coniacie). 
e) Relacvó  numerada  v  aciualvizada  dels  assocvais  en  daia  sol·lvcviud   (nom  v  cognoms  o  raó

socval/activiai/ adreça de l'activiai/ ielèfon de coniacie). La no consiआncva d'algunes d'aquesies
dades exclourआ l'assocvai en el còmpui.

f) La persona sol·lvcviani,  mviàançani auiorvizacvó expressa vndvcada en el  model normalvizai  de
sol·lvcviud de les aàudes, podrआ faculiar l'Aàuniameni perquè puga obtndre de forma dvrecia
l'acredviacvó de les cvrcumsiआncves relaties al complvmeni a les oblvgacvons irvbuiआrves v amb la
Segureiai Socval.  En cas de no manvfesiar de forma expressa el  seu consentmeni,  haurआ de
preseniar les corresponenis certficacvons.

g) En cas  de noia  assocvacvó,  modvficacvó  de l'exvsieni  o  no haier  partcvpai  en coniocaiòrves
aniervors  de  la  Regvdorva  de  Comerç  v  Hosialerva,  preseniarआ  una còpva  dels esiaiuis  de
l'assocvacvó  aciualvizais,  legalmeni habvlviais,  acredviacvó  de  la  seua  vnscrvpcvó  en  el  regvsire
corresponeni v NIF. 

3. Tani la sol·lvcviud com els annexos hauran d'anar firmais, necessआrvameni, mviàançani certficai dvgvial de
represeniani de persona àurídvca. 

4. L'Aàuniameni podrआ demanar qualseiol  alire documeni que consvdere precís  per  a l'aialuacvó de la
subiencvó sol·lvcviada, avxí com per al conirol v seguvmeni del proàecie obàecie d'aquesia.

Sitena.- Inttrucció del procediment

1. El procedvmeni s'vnvcvarआ d'oficv mviàançani una resolucvó munvcvpal que acorde la coniocaiòrva públvca
de subiencvons, en règvm de concurrèncva compettia, aproiada per l'òrgan compeieni v publvcada en el
BOP d'Alacani v en la Base de Dades Nacvonal de Subiencvons. 

2. Els prvncvpvs que vnformen la gestó de la preseni coniocaiòrva de subiencvons són els arreplegais en
l'artcle 8 de la Llev 38/2003, de 17 de noiembre, General de Subiencvons: vgualiai v no dvscrvmvnacvó,
publvcviai,  iransparèncva,  concurrèncva compettia,  obàectiviai,  avxí com l'eficआcva  en el  complvmeni
d'obàectus v eficvèncva en l'assvgnacvó v utlvizacvó dels recursos públvcs. 

3. L'òrgan vnsirucior v gesior  del procedvmeni serआ la Regvdorva de Comerç v Hosialerva.
4. L'òrgan compeieni per a resoldre és la Junia de Goiern Local, d'acord a l'ari. 127 de la Llev 7/1985, de 2

d'abrvl,  Llev  Reguladora de les Bases del Règvm Local v  Base 24a, puni 5 de les Bases d'Execucvó del
Pressuposi.

5. Quan la sol·lvcviud no reunvsca els requvsvis assenyalais en l'artcle 66 de la Llev 39/2015, d'1 d'ociubre,
del  Procedvmeni  Admvnvsiratu  Comú  de  les  Admvnvsiracvons  Públvques,  o  no  s'acompanye  la
documeniacvó que d'acord amb aquesia coniocaiòrva resulie exvgvble, es requervrआ l'vnieressai perquè
en el iermvnv de 10 dves, esmene la falia o acompanye els documenis preceptus, amb vndvcacvó que, sv
avxí no ho fera, es consvderarआ que desvsievx de la seua petcvó, prèiva resolucvó que haurआ de ser dvciada
en els iermes que preieu l artcle 21 de la Llev 39/2015.�

6. Fvnalvizai el iermvnv de preseniacvó v  sv és el cas, el iermvnv d'esmena,  l'òrgan vnsirucior iervficarआ  el
complvmeni de les condvcvons vmposades per a adquvrvr la condvcvó de beneficvarv de la subiencvó v la
documeniacvó  aporiada  v  iraslladarआ  a  la  comvssvó  iècnvca  d'aialuacvó  formada  per   iècnvcs  de  la
Regvdorva de Comerç v Hosialerva. Aquesia comvssvó procedvrआ a la ialoracvó de les respecties sol·lvcviuds
de subiencvó v eleiarआ la proposia de resolucvó  a l'òrgan munvcvpal compeieni per a la seua aproiacvó.

7. La resolucvó en què s'acorde la concessvó de les subiencvons contndrआ expressameni la quanta, les
condvcvons v  les  oblvgacvons  a  què haàa  de subàeciar-se l'entiai  beneficvआrva,  avxí  com les sol·lvcviuds
desestmades v el motu de la desestmacvó. 

8. La resolucvó dvciada posa fi a la iva admvnvsiratia, podeni ser recorreguda poiesiatiameni en reposvcvó
daiani  del  maievx  òrgan  que  l'haguera  dvciai  o  ser  vmpugnada  dvreciameni  daiani  de  l'orde
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àurvsdvccvonal coniencvós admvnvsiratu, conforme a l'artcle 123  de la Llev 39/2015, d'1 d'ociubre, del
Procedvmeni Admvnvsiratu Comú de les Admvnvsiracvons Públvques.

Setena.- Criterit de valoració per a l'atorgament de let tubvenciont 

La ialoracvó de cada expedveni de sol·lvcviud de subiencvó v la deiermvnacvó vndvivdualvizada de la quanta a
subiencvonar es realvizarआ en funcvó dels següenis crviervs, seni necessarvs, almenys,  30 punis per a opiar a la
subiencvó, dels quals 15 hauran de correspondre al prvmer d'ells “ contngui de la memòrva”.

Criterit de valoració aplicatt a cada tol·licitud Puntt

EN RELACIÓ ALS PROJECTES

Contngui de la memòrva: claredai en la descrvpcvó del proàecie, pressuposi adequai v concrecvó
d'accvons, relacvonai amb els obàectus esiablvis en les bases Fvns a 40

Aciuacvons ivnculades amb la proieccvó del medv ambveni, la sosienvbvlviai, l'esialiv energètc Fvns a 15

Accvons ivnculades amb l'vmpuls de la dvgvialvizacvó, comerç elecirònvc Fvns a 15

Programacvó  coordvnada  amb  alires  entiais  degudameni  àustficada,  col·laboracvó  amb  les
accvons programades per la Regvdorva de Comerç v Hosialerva Fvns a 5

EN RELACIÓ A L'ASSOCIACIÓ

*Ingressos propvs de l'assocvacvó a iraiés de quoies pervòdvques dels assocvais* 20

Enire 15 v 30  assocvais 5

Enire 31 v 50 assocvais 10

Enire 51 v 100  assocvais 15

Més de 100 assocvais 20
*S'acompanyarà necessàriament  l'acreditació  bancària  dels  últms rebuts  girats  periòdicament  als
associats per al pagament de quotes o, a falta d'aquesta, document equivalent. 

Huitena. Liquidació i juttfcació de let tubvenciont

1. La lvquvdacvó de les aàudes s'efeciuarआ una iegada realvizais v àustficais els proàecies en la seua ioialviai o
en les  fases  preivsies,  d'acord amb el  pressuposi  aproiai. Excepcvonalmeni  podran realvizar-se  dos
pagamenis parcvals . La àustficacvó de les subiencvons podrआ realvizar-se fins al 14 de desembre de 2021
preseniani la documeniacvó en seu elecirònvca, en la forma assenyalada en la base quvnia 

2. Contngui de la àustficacvó:
a) La quanta a àustficar serआ, almenys, l'assenyalada com a vmpori de subiencvó en la resolucvó.
b) La àustficacvó de la despesa reiestrआ forma de compie àustficatu amb aporiacvó de àustficanis de

despesa,  d'acord  amb  el  model  adàuni  a  aquesies  bases  v  arreplegarआ  la  relacvó ordenada  i
numerada de les faciures exiernes que iambé s'adàuniaran vndvivdualvizades v numerades amb el
maievx  orde  del  compie  àustficatu. No  s'admeiran  faciures  emeses  per  membres  de  la  àunia
dvrectia de l'assocvacvó.

c) Aporiacvó  d'eivdèncves  de  les  activiais  realvizades:  certficais  dels  mviàans  de comunvcacvó,  una
còpva de l'emvssvó v  de qualseiol  maierval  on line v  off line  que s'utlvize en la dvfusvó, eic.   que
permeia comproiar la vnclusvó de la vmaige corporatia de la Regvdorva de Comerç v Hosialerva en les
accvons deseniolupades. Els suporis audvoivsuals podran enivar-se a comercvo@alvcanie.es  

d) En el  supòsvi  d'haier  sol·lvcviai  supori  per  a aciuacvons ivnculades amb  la iransformacvó dvgvial  v
l'vmpuls del comerç elecirònvc, haurआ d'aporiar-se declaracvó responsable per cada pvme o auiònom,
en la qual almenys es deialle el ireball realvizai, vncloeni-hv la conformviai de la pvme o auiònom.

e) Memòrva  v aialuacvó de les activiais realvizades.
f) La àustficacvó del pagameni a proieïdors (en el cas de no haier-se realvizai alhora que la despesa)

podrआ  realvizar-se  en  un  iermvnv  mआxvm  de  10  dves  a  compiar  de  la  daia  de  recepcvó  de  la
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iransferèncva  munvcvpal  de  la  subiencvó  àustficada.  S'acredviarआ  mviàançani documenis  de  ialor
probaiorv  amb ialvdesa en el irआfic àurídvc mercantl o amb eficआcva admvnvsiratia (prvncvpalmeni
iransferèncves o cआrrecs  bancarvs ). No s'admeiran àustficanis de pagamenis en efectu.

3. Quan  l'òrgan  compeieni  per  a  la  comproiacvó  de  la  subiencvó  aprecve  l'exvsièncva  de  defecies
esmenables en la àustficacvó preseniada pel beneficvarv, ho posarआ en el seu conevxemeni concedvni-lv un
iermvnv de deu dves per a la seua correccvó.

4. L'vncomplvmeni per la beneficvआrva de qualseiol dels requvsvis, condvcvons v la resia de cvrcumsiआncves que
donaren lloc a l'aiorgameni de la subiencvó, la iarvacvó de la finalviai de les aciuacvons, la no execucvó o
execucvó vnadequada de la despesa aproiada o la àustficacvó vnsuficveni, podrआ comporiar  la mvnoracvó v
sv és el cas,  la reiocacvó de la subiencvó concedvda  v el seu revniegrameni. 

Novena. Protecció i cettió de dadet

➔ En complvmeni amb el que dvsposa el Reglameni (UE) 2016/679, de 27 d'abrvl de 2016 (RGPD), v en la Llev
Orgआnvca 3/2018,  de 5 de desembre,  de  Proieccvó  de Dades Personals  v  garanta dels  dreis  dvgvials,
s'vnforma que les dades personals que es iroben en els arxvus de l'Aàuniameni d'Alacani, avxí com les que
svguen  requervdes  posiervormeni  per  a  compleiar  l'expedveni  als  beneficvarvs  v  esiablvmenis
col·laboradors, seran iraciades soia la responsabvlviai de l'Aàuniameni d'Alacani per a fins de conirol
admvnvsiratu,  burocrआtc,  hvsiòrvc  o  esiadístc,  podeni  ser  cedvdes  a  alires  आrees  de  l'Admvnvsiracvó
Públvca, per a dur a ierme quanies iramviacvons svguen oporiunes.

➔ Les dades no sensvbles dels esiablvmenis assocvais  podran ser  vncorporades al dvreciorv d'esiablvmenis
https://alvcanie.comercvoscomunviaiialencvana.com

➔ Es garanievx l'exercvcv dels dreis d'accés, rectficacvó, poriabvlviai v supressvó de les seues dades v els de
lvmviacvó v  oposvcvó al  seu iraciameni dvrvgvni-se a l'Excm. Aàuniameni d'Alacani.  Sv  consvdera que el
iraciameni no s'aàusia a la normatia ivgeni, podrआ preseniar una reclamacvó daiani de l'auiorviai de
conirol en www.agpd.es.

Detena. Normatva aplicable

A més de les normes contngudes en la preseni coniocaiòrva, s'aplvquen  la Llev 38/2003, de 17 de noiembre,
General  de  Subiencvons  v  el  seu  Reglameni  (RD  887/2006,  21  àulvol),   la  Llev  39/2015  d'1  d'ociubre,  del
Procedvmeni Admvnvsiratu Comú de les Admvnvsiracvons Públvques v les Bases d'Execucvó del Pressuposi General
de l'Aàuniameni d'Alacani.
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