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PATRONAT DE PROMOCIÓ ECONÒMICA. DIPUTACIO DE LLEIDA

Extracte acord de la Presidència 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
2022

BDNS (Identif.): 653370

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet es pot consultar a la Base de
Dades Nacional de Subvencions (https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/653370)

De conformitat  amb allò previst  en els  articles 17.3.b  i  20.8.a  de la Llei  38/2003,  de 17 de novembre,
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text complet es pot consultar a la Base
de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans)

Les determinacions bàsiques de la convocatòria són les següents:

1. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d’aquestes subvencions les empreses, persones físiques o jurídiques, amb domicili
social i centre de treball obert a les comarques de Lleida i prevegin, o tinguin previst, la seva participació en
fires i salons d’àmbit internacional, que es celebrin en el territori nacional o a l’estranger, i que declarin un
volum de negoci de l’any anterior a la publicació de la convocatòria inferior als 10 milions d’euros.

També tindran la consideració de beneficiaries, per a la participació en fires i salons d’àmbit internacional
descrites en el punt anterior, les entitats sense ànim de lucre amb centre de treball oberts a les comarques
de Lleida.

2. Objecte
La concessió de subvencions a empresaris socials o individuals, que desenvolupin la seva activitat total o
parcialment i tinguin el seu domicili  social  empresarial a les comarques de Lleida per incentivar la seva
participació en fires i salons d’àmbit internacional, ja sigui de forma virtual o presencial, que es celebrin en
territori nacional o a l’estranger, i així ampliar les seves àrees d’influència comercial, durant l’any 2022.

3. Normativa reguladora
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. 117, de 18 de juny de 2021, i  en la web del Patronat
(promocioeconomica.cat)

4. Procediment de concessió.
El procediment de concessió es tramitarà en règim de concurrència competitiva.

5. Crèdit pressupostari i quantia de les subvencions
L’import  total  de  la  convocatòria  és  de  130.000,00  euros.  Aquest  import  anirà  a  càrrec  de  l’aplicació
pressupostària 2022 073 433 4790003 Ajuts a Empreses per Assistència Fires, del pressupost del Patronat
de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida. Es podran atorgar subvencions fins al 30% del cost de
l’activitat subvencionada, amb un màxim de 2.000 euros per sol·licitud.
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6. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, a comptar des de l’endemà de la publicació
de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Lleida a través de la Base de Dades
Nacional de Subvencions (BDNS).

7. Altres dades

a) Fires internacionals i despeses subvencionables
S’entendrà per fira internacional les celebrades a l’estranger i, per aquelles celebrades a Espanya, les que
constin en la Resolució de 3 de desembre de 2021, de la Secretaria d’Estat de Comerç que aprova el
calendari oficial de fires a per l’any 2022, publicat en el BOE núm. 304, de 21 de desembre de 2021.

Podran ser objecte de subvenció les actuacions següents:

- Drets de participació al certamen firal, ja sigui de forma presencial o virtual.

- Lloguer de l’espai físic o virtual per a la ubicació de l’estand de l’empresa.

- Despeses per a la instal·lació i manteniment de l’estand, físic o virtual, durant la celebració de la fira o saló.

-  Despeses generades per  la contractació d’un traductor o intèrpret  (màxim un traductor  o intèrpret per
empresa i fira).

Queden excloses d’aquesta convocatòria: Els costos de personal de les empreses beneficiaries, així com
les seves despeses de funcionament ordinari.

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.

La sol·licitud de subvenció es farà per mitjà d’un formulari adreçat a la Presidència del Patronat de Promoció
Econòmica de la Diputació de Lleida, d’acord amb el model que es troba a la web ‘promocioeconomica.cat’
que haurà de ser emplenat electrònicament.

Aquest formulari de sol·licitud i la documentació que s’hi hagi d’adjuntar s’haurà de presentar a través de la
instància  genèrica  de  l’apartat  serveis  de  pàgina  web  del  Patronat,
http://promocioeconomica.cat/administracio-electronica/tramits/.

En una instància genèrica només es podrà presentar una sol·licitud de subvenció.

Els documents que acompanyaran a la sol·licitud s’incorporaran a una única tramesa. Tots els documents
que requereixin la signatura d’una autoritat hauran d’incorporar una signatura electrònica generada a partir
d’un certificat electrònic que identifiqui a la signant, ja sigui com a persona física o en exercici del seu càrrec,
d’acord  amb el  que es  recull  al  decret  de  la  presidència  de  la  Diputació  de Lleida  4625/2018,  de 29
d’octubre, de Política de signatura electrònica de la Diputació de Lleida i dels seus organismes dependent.

c) Documentació i informació que haurà d’incloure la petició
Es determinen en l’article 8 de les bases específiques.

d) Òrgans competents per a la instrucció i resolució
L’ordenació i instrucció de les sol·licituds es durà a terme per la direcció del Patronat.
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L’examen  i  la  valoració  de  les  sol·licituds  presentades  anirà  a  càrrec  d’una  Comissió  de  valoració,
constituïda  d’acord  amb  l’article  10  d’aquestes  bases.  L’òrgan  instructor  a  la  vista  de  l’expedient  i  de
l’informe de la comissió de valoració, formularà proposta de resolució de la convocatòria al Consell Rector
del Patronat. En tot cas, figurarà a l’expedient l’informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit disponible,
adequat i suficient.

Finalitzada  la  instrucció,  el  Consell  Rector  del  Patronat  resoldrà  la  convocatòria  mitjançant  resolució
motivada.

e) Criteris de valoració de les sol·licituds
Es  determinen  en  l’article  11  de  les  bases  específiques:  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.

f) Termini de resolució i notificació
El termini de resolució i notificació serà d’un màxim de tres mesos a comptar des de la data d’acabament del
termini de presentació de sol·licituds. El venciment del termini abans indicat sense que s’hagi notificat la
resolució d’atorgament, produirà efectes desestimatoris de la sol·licitud de subvenció.

g) Publicació dels acords de concessió de les subvencions
L’acord d’atorgament de les subvencions es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Lleida (BOP), en
el termini de 15 dies des de la seva data, amb indicació de les dades relacionades en l’article 17 d les Bases
reguladores.  Les  subvencions  atorgades  a  l’empara  d’aquesta  convocatòria  també  seran  objecte  de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema Nacional de Publicitat de
Subvencions. Així mateix, es publicarà la concessió d’aquesta convocatòria al Portal de Transparència de la
Diputació  de  Lleida,  en  compliment  del  que  es  disposa  a  l’article  8.1.C.  de  la  Llei  19/2013,  de  9  de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

h) Termini d’execució i justificació de l’actuació.
L’àmbit temporal de l’execució de les activitats a realitzar comprendrà el termini entre l’1 de gener de 2022 al
31 de desembre de 2022. S’admetrà la justificació de despeses subvencionables satisfetes en els darrers
dos trimestres de l’any 2020.

Per la justificació de la despesa realitzada s’haurà de presentar la documentació que es determina a l’art. 25
de les bases. 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 prorroga.

i) Obligació de publicitat.
Les entitats beneficiaries haurà d’acreditar, davant la Diputació, les obligacions establertes per l’article 18.4
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, de donar publicitat adequada del caràcter
públic del  finançament de programes, activitats o inversions o actuacions de qualsevol tipus que siguin
objecte de subvenció. En les actuacions subvencionades caldrà donar publicitat dels logos i de la difusió de
la col·laboració del Patronat en els termes que estableix la Guia de Comunicació per als beneficiaris dels
Ajuts de la Diputació de Lleida i el Manual d’Identitat Corporativa-Transformació Econòmica, publicats a la
pàgina  web  del  Patronat,  http://promocioeconomica.cat/identitat-corporativa/.  A  aquesta  obligació  se  li
donarà compliment, en el moment de presentar la justificació de l’actuació subvencionada, mitjançant la
presentació del document de ‘Declaració responsable de la publicitat’, segons model facilitat pel Patronat.

j) Règim de recursos
L’acord de la resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa.
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