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Núm. 2500
diPUtAció de GirOnA
Promoció Econòmica – Diplab

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per al programa de 
suport a projectes de promoció agroalimentària. Anualitat 2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 44231 
Codi convocatòria: 446506 
Des convocatòria: Convocatòria subvenció projectes Girona Excel-
lent 

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

Entitats adherides a Girona Excel·lent - Col·lectius i als ens locals de 
la demarcació de Girona que gestionin projectes i/o espais públics 
vinculats a la promoció agroalimentària.

Segon. Finalitat

Subvenció en règim de concurrència competitiva per al finançament 
de projectes agroalimentaris de les temàtiques següents:

a) Campanyes de promoció i sensibilització
b) Concursos sectorials
c) Estudis de millora o innovació de producte agroalimentari
d) Formacions
e) Jornades de networking i de reconeixement empresarial

Tercer. Bases reguladores

Aprovades en sessió plenària el passat 19 de febrer de 2019 i publi-
cades en el BOPG número 45, de 5 de març de 2019.
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Quart. Import

L’import total destinat a la convocatòria és de 52.000 euros. El crèdit 
pressupostari per a cadascuna de les resolucions va amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries següents:

Aplicacions pressupostàries
220/4300/48112 Ajuts a ent. no lucratives campanya projectes de 
promoció agroalimentària (Girona Excel·lent): 28.000,00 €
220/4300/46211 Ajuts a ajuntaments campanya projectes de promo-
ció agroalimentària (Girona Excel·lent): 16.000,00 €

220/4300/46505 Ajuts a consells comarcals projectes de promoció 
agroalimentària (Girona Excel·lent): 8.000,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de 
Girona i finalitzarà 20 dies hàbils després.

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), i han de complementar-se amb la documentació que preveu 
l’article 7 de les bases reguladores.

Les sol·licituds s’han de presentar per via telemàtica a través de 
l’aplicació de subvencions de la Diputació de Girona “Tràmit de 
subvencions per a entitats, empresa i ciutadania”, seguint els passos 
que hi figuren. Es podran utilitzar els sistemes de signatura electrò-
nica acceptats per la Diputació de Girona que s’especifiquen a la seu 
electrònica.

Sisè. Justificació

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

Girona, 29 de març de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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