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Núm. 5337
AJUNTAMENT DE BANYOLES
Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la millora
d’establiments turístics i comercials de Banyoles 2018
Administració Pública: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi Administració Pública: L01170157
Òrgan: AJUNTAMENT DE BANYOLES
Codi Òrgan: L01170157
Id Anunci: 32180
Codi convocatòria: 403191
Ref convocatòria: X2018001536
Des convocatòria: Subvencions per a la millora d’establiments comercials i turístics 2018
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:
http://www.pap.minihap.gob.es/bdnstrans/index
Primer.- Beneficiaris
Podran optar a la subvenció les persones físiques i jurídiques, titulars d’establiments comercials i establiments turístics ubicats a qualsevol barri de Banyoles, que acreditin que reuneixen els següents
requisits:
En cas d’establiments comercials, el local no podrà superar els 200
m2 de superfície de venda.
La localització de l’establiment comercial haurà de ser en planta baixa (o planta baixa i entresol, sempre que ambdues estiguin connectades i destinades a ús comercial).

Tercer.- Bases reguladores
Acord de la Junta de Govern Local del dia 23 d’abril de 2018 publicada al Butlletí Oficial de la Província de Girona, el 16 de maig de
2018.
https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2018/94/20189404182.pdf
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Segon.- Finalitat
Les subvencions tindran per finalitat la millora d’establiments turístics i comercials i l’adaptació d’aquests establiments als requisits del
turisme familiar establerts per Turisme de Catalunya.
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Quart.- Import
Crèdit a la partida 2018.60.43114.48934 per un import de 12.000,00
euros.
Cinquè.- Termini de presentació de sol·licituds
Vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest
extracte al BOP.
Banyoles, 11 de juny de 2018
Miquel Noguer i Planas
Alcalde
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