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núm. 9796
diPUtAció dE GirOnA 
Promoció Econòmica – Diplab

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada per fomentar pro-
jectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat. 
Anualitat 2019 

administració Pública: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTaCIÓ ProVInCIaL DE GIrona 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 38175 
Codi convocatoria: 421741 
Des convocatoria: convocatòria anticipada de subvencions per fo-
mentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del co-
merç de proximitat. anualitat 2019. (Exp 2018/8196) 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 20.8 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publi-
ca l’extracte de la convocatòria, el text de la qual pot consultar-se en 
la Base de Dades nacional de Subvencions
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Primer. Beneficiaris
associacions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre, le-
galment acreditades, que agrupin comerciants dels municipis de la 
demarcació. 

Segon. Finalitat
Subvenció en règim de concurrència competitiva per al finançament 
d’actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en 
sessió plenària el passat 18 de setembre de 2018 i publicades en el 
BoP número 188, de 28 de setembre de 2018.

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.500,00 euros. El 
crèdit pressupostari per cadascuna de les resolucions va amb càrrec 
a l’aplicació pressupostària i l’import següent: 
220/4300/48006 “ajuts entitats no lucratives Campanya Comerç 
proximitat”
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 fins al 29 de gener 
de 2019 (ambdós inclosos). 

La presentació de les sol·licituds s’ha de fer mitjançant el model nor-
malitzat disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.
cat/subvencions), i han de complementar-se amb la documentació 
que preveuen les bases reguladores.

Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es podrà formalitzar des 
de l’acabament de l’activitat fins al 15 de novembre del 2019.

Girona, 2 de novembre de 2018 

albert Piñeira i Brosel  
President accidental 
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