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Núm. 2173
diPUtAció de GirOnA
Medi Ambient 

Edicte de convocatòria de subvencions del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera 
del Montseny. Anualitat 2017

1. Objecte i finalitat

Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la realització de projectes dins del Parc 
Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 21 de febrer de 2017 i publicades al BOP núm. 45 de data 6 de març de 2017. 

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària

L’import total destinat a la convocatòria és de  vuitanta mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i imports següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros
Línia EF. 300/1700/77900 15.000,00
Línia EAR. Despeses inversió 300/1700/77900 8.000,00
Línia EAR. Despeses corrents 300/1700/47900 5.000,00
Línia ES. Despeses inversió 300/1700/77900 12.500,00
Línia ES. Despeses corrents 300/1700/47900 5.000,00
Línia PA. 300/1700/77900 12.500,00
Línia RF. 300/1700/77900 6.000,00
Línia IBF. 300/1700/77900 16.000,00
Total 80.000,00

En cas de no esgotar-se el pressupost d’alguna de les partides, la disponibilitat excedent podrà ser utilitzada per cobrir les 
línies que puguin quedar mancades de pressupost per poder atendre el màxim de sol·licituds, una cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si és el cas.

3. Termini de presentació de sol·licituds

Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i fins al dia 1 d’abril de 2017.

En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en 
la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, d’acord amb el que 
estableix l’article 68 de la llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes previstos a 
l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. 

4. Àmbit temporal de les actuacions subvencionables

Es subvencionaran les actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2017 fins el dia de finalització del termini per justificar 
la subvenció.

5. Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat finalitza el 15 de novembre de 2017. La justificació s’ha de fer 
d’acord amb les Bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes 
dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny.
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6. Termini de resolució i notificació

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució de la convocatòria és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris 
la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les 
seves sol·licituds per silenci administratiu.

7. Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta procedeix interposar recurs contenciós 
administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
de la notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del president de la 
Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

8. Publicitat

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, 
d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona.

9. Condicionalitat

La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.

Girona, 1 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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