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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
DIPUTACIO DE LLEIDA

Extracte de l’Acord de 14 de febrer de 2018 del Consell Rector del Patronat de Promoció Econòmica de la
Diputació de Lleida, pel que es convoquen les subvencions a empreses per a la participació en fires i salons
d’àmbit internacional, anualitat 2018.i salons internacionals

BDNS (Identif.):387460

Primer. Beneficiaris
Empreses, persones físiques o jurídiques, amb domicili social o centre de treball obert a les comarques de
Lleida i les entitats sense ànim de lucre amb centre de treball obert a les comarques de Lleida.

Segon. Objecte
La  concessió  de subvencions  a  empreses  per  incentivar  la  seva  participació  en  fires  i  salons  d’àmbit
internacional, que es celebrin en territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència
comercial.  S’entendrà  per  fira  internacional  les  celebrades  a  l’estranger  i,  per  aquelles  celebrades  a
Espanya, les que constin en el calendari oficial de fires aprovat per la Secretaria d’Estat de Comerç per l’any
2018, publicat en el BOE 316, de 29 de desembre de 2017.

Tercer. Bases reguladores
Bases específiques per a la concessió de subvencions a empreses per a la participació en fires i salons
d’àmbit internacional,  publicades en el  BOP núm. 28, d’11 de febrer de 2015, i  en la web del  Patronat
(www.promocioeconomica.cat).

Quart. Quantia
L’import total de la convocatòria és de 150.000,00 euros. La subvenció màxima serà de 2.000,00 euros o el
30% del cost total de l’actuació.

Cinquè. Termini presentació sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 30 dies naturals, a comptar de de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria en el BOP.

Sisè. Altres dades
a) Àmbit temporal. L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el termini comprés
entre l’1 de gener de 2018 al 31 de desembre de 2018. S’admetrà la justificació de despeses realitzades el
darrer trimestre de l’any 2017 que corresponguin a drets de participació i lloguer de l’estand en les fires
esmentades.

b) Forma i lloc de presentació de sol·licituds. S’admetrà un màxim de dos sol·licituds per empresa. Cada
sol·licitud es referirà a la participació en una fira determinada.

Les sol·licituds s’hauran de presentar mitjançant un formulari adreçat a l’Il·lm. Sr. President del Patronat, que
s’haurà de presentar en el Registre del Patronat, d’acord amb el model que es troba a l’adreça d’Internet
http://www.promocioeconomica.cat.

c)  Documentació i  informació que haurà d’incloure la petició. Es determinen en l’article 7 de les bases
reguladores.
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d) Criteris de valoració de les sol·licituds. Es determinen en l’article 10 de les bases reguladores: participació
en fires i salons internacionals a l’estranger; participació en fires i salons internacionals a l’estat espanyol i
històric d’assistència i participació en fires.

e) Reformulació de sol·licituds. Abans de que l’òrgan instructor formuli la proposta de resolució, i sempre que
la subvenció que es pretén atorgar sigui inferior a la demanada, l’entitat sol·licitant, per iniciativa pròpia o a
proposta del servei gestor, podrà demanar la reformulació de la sol·licitud.

La reformulació tindrà com a objectiu ajustar els compromisos i les condicions de la subvenció amb especial
referència al pressupost de l’actuació que es preveu realitzar.

f) Resolució i notificació. El termini de resolució i notificació serà de tres mesos a comptar des de la data
d’acabament del termini de presentació de sol·licituds. L’acord de concessió de les subvencions posa fi a la
via administrativa. L’acord d’atorgament es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, en el termini de 15
dies des de la seva data.

g) Justificació de l’execució de l’actuació: documentació i termini. Per la justificació de la despesa realitzada
s’haurà de presentar la documentació que es determina a l’article 22 de les bases reguladores. La memòria
final haurà d’anar acompanyada de l’acreditació de les mesures publicitàries dutes a terme per fer constar la
col·laboració econòmica de la Diputació de Lleida i el Patronat. La justificació es podrà formalitzar des de
l’acabament de l’activitat fins al 31 de març de l’any següent al de l’aprovació de la convocatòria, sense
possibilitat de pròrroga.

Anuncis Diversos 81


		Diputació de Lleida
	2018-03-02T12:17:18+0100
	es_ca
	e-BOP




