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diPUtAció de GirOnA 
Promoció i Desenvolupament Econòmic Local  

Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions per 
fomentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de 
proximitat. Anualitat 2020

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: Diputació Provincial de Girona 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 54313 
Codi convocatòria: 482409 
Des convocatòria: Convocatòria anticipada de subvencions per fo-
mentar projectes i actuacions de promoció i dinamització del co-
merç de proximitat. anualitat 2020 

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, destinades al finançament d’actuacions de promoció i 
dinamització del comerç local.

segon. Finalitat
Subvenció en règim de concurrència competitiva per al finançament 
de projectes i 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 17 de setembre de 2019 i publicades en el 
BOPG número 185, de 26 de setembre de 2019.

Quart. Import
L’import total destinat a la convocatòria és de 50.500,00 €. El crè-
dit pressupostari per cadascuna de les resolucions va amb càrrec a 
l’aplicació pressupostària i l’import següent:
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220/4300/48106 ajuts a entitats no lucratives Campanya Comerç 
Proximitat PIDEL: 50.500,00 €

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds és del 2 al 29 de gener de 
2020 (ambdós inclosos).

Cal presentar la sol·licitud mitjançant el model normalitzat, dispo-
nible al web de la Diputació (www.ddgi.cat/subvencions), acompa-
nyat 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 signatura electrònica acceptats per la Di-
putació de Girona, que s’especifiquen a https://seu.ddgi.cat.

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 del 2020. 

Girona, 12 de novembre de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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