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diPUtAció de GirOnA 
Promoció Econòmica-Diplab

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per fomentar 
l’actualització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica de 
la demarcació de Girona. Anualitat 2019

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA
Codi Administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA
Codi Òrgan: L02000017
Id Anunci: 48718
Codi convocatòria: 460720
Des convocatòria: convocatòria de subvencions per fomentar l’actu-
alització dels censos d’empreses als polígons d’activitat econòmica 
de la demarcació de Girona. Anualitat 2019 

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
Poden concórrer a la convocatòria els municipis que tenen polígon 
industrial i que estan adherits a la Xarxa Local SITMUN - Girona 
promoguda per la Diputació de Girona.
Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol-
licitants han de complir els requisits i les condicions generals que 
estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions.
Queden exclosos d’aquestes bases els municipis que ja tinguin el 
cens d’empreses introduït al SITMUN.

Segon. Finalitat
Estructurar i fixar els criteris i el procediment per concedir subven-
cions de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona 
per actualitzar el cens d’empreses de les zones delimitades pels po-
lígons d’activitat econòmica.

Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es varen aprovar en 
sessió plenària el passat 7 de maig de 2019 i publicades en el BOP 
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número 94, de 16 de maig de 2019. 

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 75000 euros. El crèdit 
pressupostari va amb càrrec a l’aplicació pressupostària i l’import 
següent:

Any 2019 -220/4300/46214 “Ajuts a ajuntaments promoció econò-
mica per al foment dels censos d’empreses als PAE” 75000 euros 

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la 
publicació de la convocatòria al BOP i finalitzarà transcorreguts vint 
dies hàbils des de la publicació.

Cada peticionari pot presentar una única sol·licitud mitjançant el 
model normalitzat, disponible al web de la Diputació (www.ddgi.
cat/subvencions), acompanyat de la documentació que preveuen 
les bases reguladores. Les sol·licituds, degudament emplenades, 
han d’estar signades digitalment per la persona interessada o per la 
que representi legalment l’entitat. Cal utilitzar els sistemes de sig-
natura electrònica acceptats per la Diputació de Girona, que s’espe-
cifiquen a https://seu.ddgi.cat.

Justificació
La justificació de la realització de l’actuació es pot formalitzar des 
de l’acabament de l’activitat fins al 15 de desembre de 2019.

Girona, 6 de juny de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President en funcions 
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