CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDÀ

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 de la
qual es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions
(https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/593758)
Primer.- Beneficiaris
Podran participar en la convocatòria de subvencions culturals persones jurídiques, les
agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o
qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat tot i que no tingui personalitat jurídica.
Segon.- Objecte
Les subvencions concedides a l'empara d'aquestes Bases, s'hauran de destinar a finançar
projectes / activitats culturals desenvolupades durant el període gener - desembre 2021.
L'objecte de la convocatòria és atorgar ajut financer a projectes / activitats culturals a
desenvolupar en els municipis de la comarca de l'Alt Empordà i que tinguin un abast i projecció
comarcal i promoure projectes culturals en els municipis de la comarca, que impulsin noves
iniciatives en el territori per fomentar una millora de la qualitat de vida de les persones o
mantinguin les ja existents.
Tercer.- Bases reguladores
La present convocatòria es regirà per les bases específiques de subvencions culturals a l'Alt
Empordà.
(https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2021/151/202115106896.pdf)
Quart.- Quantitat
La dotació econòmica en total de la subvenció serà com a màxim de 30.000€.
L'import de la subvenció no podrà superar el 50% del cost total dels projectes / activitats
subvencionades i amb el limit de la consignació pressupostària.
Els projectes que compleixin les bases es baremaran i amb la puntuació obtinguda s'atorgarà la
subvenció.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
Quinze dies hàbils des de la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOP.
Sisè.- Altres dades
Les sol·licituds es presentaran mitjançant el model normalitzat en el registre d'entrada del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l'article 16.4 de la Llei 39
/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAP).
Cada sol·licitant podrà presentar un projecte o activitat.
Figueres, 8 de novembre de 2021.- La presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, Sònia
Martínez i Juli
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