AJUNTAMENT DE ROSES

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/616519)
Primer. Beneficiaris
Totes les persones i/o empreses on el seu projecte o la seva activitat empresarial es duguin a
terme dins l'àmbit territorial de la comarca de l'Alt Empordà.
Segon. Finalitat
Els Premis Emprenedors de l'Alt Empordà tenen com a objectiu la dinamització i promoció de la
iniciativa emprenedora a la comarca i el reconeixement de l'aportació que les noves iniciatives
empresarials fan com a eina de dinamització de l'activitat socioeconòmica i de creació de llocs de
treball.
Tercer. Bases reguladores
Les bases reguladores específiques d'aquesta convocatòria van ser aprovades pel Ple de la
Corporació de data 22 de desembre de 2021 i publicades al BOP de Girona número 3, de 5 de
gener de 2022.
Quart. Import
La quantia dels premis és de 9.000,00 €, distribuït de la següent manera:
- Per part de l'Ajuntament de Roses, la quantitat màxima destinada a aquest concurs és de
3.000,00 €, inclòs l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF en el seu cas, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 71 4331 4810000.
- Per part de l'Ajuntament de Figueres la quantitat màxima destinada a aquest concurs és de
4.500,00 €, inclòs l'import corresponent a la retenció en concepte d'IRPF en el seu cas, amb
càrrec a l'aplicació pressupostària 401 43300 48000
- Per part del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, la quantitat màxim destinada a aquest concurs
és de 1.500,00€ (IVA inclòs) consistent en un premi en espècie (ex. Mini tauleta digital) per a
cadascun dels membres de l'equip premiat, amb un màxim de dos equips premiats (un equip
alumnat d'ESO i equip alumnat Cicles Formatius/Batxillerat) i un màxim de sis alumnes per equip
premiat, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 65.4331.22600
Si l'import brut del premi, o premis acumulats per un mateix acte, és de més de 300,00 €, se li
aplicarà la retenció d'IRPF que correspongui.
El premi Jove Empresari no té dotació econòmica en aquests Premis.
En la base 7 es concreta el Premis de cada categoria.
Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de candidatures s'obrirà el dia 1 d'abril de 2022 i finalitzarà el dia 20
d'abril de 2022, sempre i quan s'hagi publicat la convocatòria en els termes establerts a la Llei 38
/2003 de 17 de novembre, general de subvencions.
Roses, 22 de març de 2022 .- L'alcalde, Joan Plana i Sagué
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