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Extracte de la convocatòria a la BDNS per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per activitats desenvolupades per entitats, associacions i col·lectius 
del municipi de Breda per l’any 2021 

 
Extracte de l’acord pres per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Breda corresponent a 
l’aprovació de la convocatòria del programa  
 
De conformitat amb allò  previst en els articles 17.3b i 20.8ª de la Llei 38/2003. De 17 de novembre, 
General de Subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el text del qual es pot consultar a la 
Base de dades nacional de subvencions. 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans): 
 
Primer: Beneficiaris 
Entitats, associacions i col·lectius del municipi de Breda 
 
Segon: Finalitat 
Foment de projectes/activitats d’interès públic o social que tinguin per objecte:  

 La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Breda en el 
propi municipi. 

 La promoció i difusió d’activitats desenvolupades per entitats i associacions de Breda en 
altres municipis. 

 
Tercer: Bases reguladores 
Les bases reguladores van ser aprovades  inicialment pel Ple de l’Ajuntament de data 29 de gener de 
2018 i definitivament en data 9 de març de 2018 i publicades al BOP de Girona núm. 28, en data 8 de 
febrer de 2018 
 
Quart: Import 
El crèdit màxim consignat és de 22.500,00€ amb càrrec a les partides pressupostàries següents: 
 
231 4800000 Atencions benèfiques i assistencials 8.000,00€ 

334 4800100 Subvencions a entitats culturals 1.000,00€ 

341 4800200 Subvencions a entitats esportives 8.000,00€ 

323 4800300 Subvencions a entitats educatives 1.000,00€ 

920 4800400 Subvencions a altres entitats 4.500,00€ 

 
Cinquè: Termini de presentació de sol·licituds 
El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria 
al BOP de Girona i finalitzarà el 31 de maig de 2021. 
 
Les sol·licituds, que s’han de fer arribar mitjançant el model normalitzat disponible al web de 
l’Ajuntament de Breda (www.breda.cat), s’han de presentar de forma telemàtica: amb la signatura 
electrònica amb certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de 
Catalunya per E-TRAM de l’administració local. 
  
Sisè: Termini de justificació de les subvencions 
El termini per justificar les despeses objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 30 de 
novembre de 2021. 
 
Firmat i datat electrònicament 
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