
ANUNCI

En conformitat amb allò previst als arts. 17.3.b) i 20.8.a) de la Llei 38/2003, del 
17 de novembre, General de Subvencions, es publica extracte de la convocatòria, text 
complet de la qual pot ser consultat a la Base de dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris.

Podran  sol·licitar  aquestes  ajudes  les  empreses  de  qualsevol  activitat  (persones 
físiques o jurídiques),  que acomplisquen els  requisits  establerts  en el  punt  2 de la 
convocatòria.

Segon. Objecte.

L’objecte de la convocatòria és la concessió de subvencions destinades a col·laborar 
en  les  despeses  originades  per  les  empreses,  en  l’exercici  2019,  derivats  de  la 
participació en fires nacionals o internacionals i missions comercials, que es detallen 
en el punt 3 de la convocatoria.  

Tercer. Bases reguladores.

L’ordenança de les bases reguladores de les ajudes per a la participació en fires i 
missions comercials ha sigut publicada íntegrament al BOPV núm. 113, en data 13 de 
juny de 2019.

Quart. Finançament.

La concessió de les ajudes previstes en aquesta convocatòria es finançarà amb càrrec 
a  l’aplicació  pressupostària  núm.  15000-43302-47900:  SUBVENCIONS  FIRES  del 
pressupost municipal del 2019, que està dotada amb una quantia de 30.000,00 euros.

Cinqué. Termini de presentació.

El termini per a presentar les sol·licituds serà de l’1 al 30 de setembre de 2019.

Ontinyent,
Document signat electrònicament al marge.
Regidoria Delegada de l’Àrea de Política Económica,
Sostenibilitat i Projectes Europeus
(Decret de Alcaldía 1813/2019, de 18 de juny)
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