
F_TABLON_PUBLICACION

F_TABLON_RETIRADA

| C. de Les Moreres, 48 (Centre de Promoció Econòmica), 08820 El Prat de Llobregat. Tel. 93 478 68 78. Fax 93 478 51 47. www.elprat.cat. NIF P0816800G

1/1

Àrea / Unitat

Àrea de Desenvolupament Econòmic
Activitat Econòmica
ANA  

Codi de verificació

²1V001P1Y093E6G5D0ATZe»
²1V001P1Y093E6G5D0ATZe»

1V001P1Y093E6G5D0ATZ

Document

COM15I01UC
Expedient

9106/2021
Data

27-07-2021

ANUNCI

En el Butlletí Oficial de la província de Barcelona de data 19/03/2021 es van publicar les 
Bases reguladores específiques per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic, per a activitats 
realitzades durant el període 2021-2023.

Atès que després de l’atorgament de subvencions de la primera convocatòria, en l’àmbit 
de les subvencions del programa El Prat Emprèn suport a l’inici de nova activitat 
econòmica al municipi del Prat de Llobregat per a l’any 2021, exp.9106/2021 aprovat en 
la Junta de Govern Local de data 26 de juliol de 2021 hi ha un crèdit disponible de 
98.339,70€, procedeix obrir la segona convocatòria pública per a l’atorgament de les 
referides subvencions, convocatòria que es regirà per allò exposat en les Bases 
reguladores específiques abans esmentades i per l’Ordenança general reguladora de la 
concessió de subvencions de l’Ajuntament, aprovada el 5 de juny de 2013 i que figura 
publicada a la Seu Electrònica de la Corporació. En allò que no estigui previst en aquestes 
disposicions, serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions i el seu reglament de desenvolupament, així com la resta de disposicions 
legals aplicades en matèria de règim local pel que fa al procediment per la concessió de 
subvencions públiques.

La convocatòria pública per a l’atorgament de subvencions de l’Àrea de Desenvolupament 
Econòmic relatives a les subvencions del programa El Prat Emprèn suport a l’inici de nova
activitat econòmica al municipi del Prat de Llobregat per a l’any 2021 està publicada en la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones BDNS (Identif.): 556850

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.by 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/556850)

El segon termini de presentació de sol·licituds començarà el dia següent de la publicació 
d’aquest anunci en el BOPB i finalitzarà el 15 d’octubre de 2021.

El Prat de Llobregat
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