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Núm. 1118
diPUtAció de GirOnA 
Secretaria General 

Anunci d’aprovació del Pla Estratègic de Subvencions (2017-2019)

Aquesta Diputació en sessió plenària de 24 de gener de 2017 va aprovar el Pla Estratègic de Subvencions de la Diputació de 
Girona per al període 2017-2019, el text del qual es transcriu tot seguit.

“PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS (2017-2019)

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La cooperació i l’assistència als municipis, en les seves vessants tècnica, econòmica, cultural i social se situa en el centre de 
les estratègies de la Diputació de Girona, per la seva vocació essencial de promoure la dinamització de l’economia i millorar 
la qualitat de vida de les persones, mitjançant actuacions dirigides a l’equilibri territorial especialment en aquests moments 
de greu crisi econòmica.

Les subvencions són una de les activitats estratègiques de la Diputació, en tant que constitueixen el mitjà legal per fomentar 
i col·laborar en totes les iniciatives sorgides en el territori que participen de les sinergies necessàries per optimitzar el treball 
conjunt de tots els agents socials i econòmics.

El present Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 2017-2019, té la seva base normativa en 
l’article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, on es disposa que les administracions que proposin 
l’establiment de subvencions, han de concretar en un pla estratègic de subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb 
la seva aplicació, el termini per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, supeditant-ho, en 
qualsevol cas, al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.

Les previsions del present Pla Estratègic de Subvencions tindran un període de 3 anys que comprèn els exercicis 2017, 2018 
i 2019.

En qualsevol cas el present Pla Estratègic de Subvencions té un contingut programàtic i la seva efectivitat queda condicionada 
a la posta en pràctica de les diferents línies de subvencions que el propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment, a les 
disponibilitats pressupostàries de què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En cas d’incompliment del Pla 
Estratègic derivat del resultat del control i de l’avaluació derivats de la seva aplicació, les diferents línies de subvenció 
previstes en el Pla podran ser substituïdes per d’altres més eficaces i eficients i, en el seu cas, podran ser eliminades.

Per tant, la relació que hi consta en el PES és a títol  enunciatiu, sense que la corporació quedi vinculada al desenvolupament 
i posada en pràctica de les línies de subvencions relacionades en el propi Pla, sense perjudici d’altres que en puguin sortir.

Desenvolupant les previsions contingudes a la LGS, l’article 10 del Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova 
el Reglament de l’esmentada Llei, regula, sense caràcter bàsic, que els plans estratègics de subvencions a què fa referència 
l’article 8 de la LGS, es configura com un instrument de planificació de les polítiques públiques que tinguin per objecte el 
foment de l’activitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública.

D’altra banda, l’article 2 de l’Ordenança General de Subvencions,de 16 d’abril de 2012, determina que, de conformitat amb 
el propi article 8 de la LGS, la gestió de les subvencions de la Diputació de Girona s’exerceix d’acord amb els principis 
de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència, i amb adequació a la 
legalitat pressupostària.

L’aprovació d’un pla estratègic de subvencions aporta un pas més en el procés de racionalització de les Administracions 
públiques, en tant que obliga a què la gestió de les subvencions es realitzi d’acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com en l’eficàcia en el compliment dels objectius fixats, i l’eficiència 
en l’assignació i utilització dels recursos públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària.
Aquest Pla estratègic de subvencions vol destacar, d’acord amb la normativa vigent, que el procediment ordinari de concessió 
de les subvencions és el règim de concurrència competitiva. El procediment de subvencions per concessió directa,, regulat 
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a l’article 22 de la LGS, comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost de la Diputació, aquelles 
subvencions l’atorgament de les quals vingui imposat per una norma de rang legal, i excepcionalment aquelles altres 
subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades que 
en dificultin la convocatòria pública, per  la seva especificitat, la identificació o previ acotament dels beneficiaris potencials o 
altres circumstàncies anàlogues.

En conseqüència, el pressupost de la Diputació haurà d’adequar les seves previsions al principis i objectius aquest pla 
estratègic de subvencions.

TÍTOL I.  LES SUBVENCIONS: PRINCIPIS, OBJECTIUS I EFECTES

Capítol I Disposicions generals

Article 1.- L’establiment de les subvencions que atorgui la Diputació, en el període 2017-2019, s’ajustarà al que preveu aquest 
Pla.

La gestió de les subvencions es realitzarà de conformitat amb l’objecte, finalitats i principis que s’estableixen en aquest Pla.

Article 2.- L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla exigirà la inclusió de les consignacions corresponents 
en el pressupost de la Diputació de cada exercici, i l’aprovació de les bases específiques reguladores de la seva concessió.

Article 3.- L’establiment de subvencions queda supeditat al compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, per la qual 
cosa les consignacions pressupostàries que s’aprovin i les bases reguladores de la seva concessió s’adequaran en cada moment 
a aquests objectius.

Article 4.- L’aprovació d’aquest Pla no genera drets subjectius  a favor dels potencials beneficiaris, els quals no podran exigir 
indemnització o compensació de cap mena en el supòsit que el Pla no es porti a la pràctica en els seus propis termes.

Capítol II.- Objecte

Article 5.- És objecte d’aquest Pla l’establiment normalitzat de canals de cooperació dirigits a la coordinació dels serveis 
municipals per a garantir-ne la prestació integral i adequada a tot el territori, a fomentar el desenvolupament econòmic i 
social de les comarques gironines i a promocionar els seus interessos peculiars.

Capítol III. Principis, objectius i efectes

Article 6. Els principis, objectius i efectes d’aquest Pla són:

a) Principis:
• Publicitat, transparència, concurrència i objectivitat.
• Eficàcia en el compliment dels seus objectius.
• Eficiència en l’assignació i utilització dels recursos públics.
• Igualtat i no discriminació de ciutadans o sectors.
• Planificació i integració de les actuacions.
• Distribució equitativa i sostenible dels recursos.
• Cooperació entre administracions.
• Col·laboració amb els diversos agents del territori.
• Coordinació en l’organització i articulació de les accions.
• Garantia de bones pràctiques en la regulació i ordenació per establir requisits, barems  i sistemes de control i avaluació.
• Adaptabilitat dels recursos a les necessitats.
• Optimització de la gestió.

b) Objectius:
• Fomentar aquelles activitats que projectin i singularitzin el territori,
• Fomentar activitats i projectes innovadors que aportin un valor afegit a la comunitat.
• Promocionar i fomentar els valors cívics i de compromís en el futur dels actius estratègics i humans del territori.
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• Articular els canals de cooperació amb els ens locals per millorar-ne l’actuació al conjunt del territori.
• Fomentar el suport a les associacions i altres entitats sense finalitat lucrativa que promoguin activitats i projectes 

destinats a la ciutadania.

c) Efectes:
• La instauració d’uns recursos reglats que optimitzin la gestió de la Diputació.
• Contribuir a la dinamització de l’economia.
• Promoure l’ocupació.
• L’equilibri territorial pel que fa als serveis municipals.

Capítol IV Beneficiaris

Article 7.- La Diputació de Girona concedirà subvencions a favor dels ens locals. També es podran concedir subvencions a 
favor d’organitzacions no lucratives, ja siguin persones individuals o jurídiques, amb forma d’associacions o de fundacions, o 
empreses amb forma d’entitats privades amb ànim de lucre, en règim de societat anònima, de responsabilitat limitada sempre 
i quan totes o part de les seves activitats es realitzin amb la finalitat de fomentar la realització d’activitats d’utilitat pública 
o d’interès social. Finalment, i de conformitat amb l’article 11 de la LGS també podran tenir la condició de beneficiaris les 
comunitats de béns o qualsevol altre tipus d’unitat econòmica o patrimoni separat que, malgrat no tenir personalitat jurídica, 
puguin portar a terme els projectes o les activitats que motives la concessió de la subvenció.

Excepcionalment, i sempre que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament 
justificades que en dificultin o que no sigui possible la convocatòria pública, es podrà concedir subvencions per concessió 
directa.

Les subvencions directes es canalitzaran pels òrgans que tinguin atribuïda la competència per a l’atorgament d’aquest tipus 
de subvencions, o bé per part d’aquells òrgans que, per delegació, també la tinguin atribuïda.

En qualsevol cas, el marc legal aplicable per a l’atorgament de subvencions mitjançant concessió directa serà la Llei 38/2003, de 
17 de novembre General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de 21 de juliol que aprova el seu Reglament, i l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, aprovada definitivament amb data 16 d’abril de 2012.

D’acord amb el referit marc legal, les subvencions es poden atorgar directament, sense concurrència competitiva ni publicitat 
prèvia, en els supòsits següents:

a) Quan estiguin consignades nominativament en el pressupost general de la Diputació.
b) Quan l’atorgament o la quantia que els imposi a la Diputació una norma de rang legal.
c) Amb caràcter excepcional, quan es tracti de subvencions en què s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o 

humanitari, o altres raons degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública.

A efectes de poder concretar alguns dels supòsits que motivarien la concessió directa de les subvencions, en funció de les 
raons descrites a l’apartat c) precedent, es relacionen , a títol enunciatiu i no exhaustiu,com e elements referenciables, i d’entre 
altres que puguin també concòrrer, els següents:

1) No existir, en el moment de la convocatòria, les circumstàncies que, amb posterioritat, han originat la sol·licitud de la 
subvenció.

2) Impossibilitat de finançar, amb recursos propis, l’objecte pel qual es sol.licita la subvenció i tenir el peticionari de la 
subvenció l’obligació legal de realitzar l’actuació de què es objecte la petició de la subvenció.

3) Qualsevol altra degudament justificada a la pròpia petició.

Capítol V. Eixos estratègics.

El Pla Estratègic de Subvencions 2017-2019, busca augmentar la coherència de les subvencions de la Diputació de Girona 
entre les institucions públiques i privades, els recursos i les seves necessitats. Aquesta coherència es persegueix mitjançant 
unes línies estratègiques que s’agrupen en tres eixos:

a) La vertebració del territori que comprèn la demarcació de Girona, aprofundint particularment en els aspectes de relació 
entre els Ajuntaments, el teixit associatiu dels municipis, les Institucions i les Administracions Públiques que incideixen en 
les relacions socials, les polítiques medi ambientals i  culturals, les noves tecnologies  i la promoció econòmica i financera dels 
municipis de la província.

Administració Local Diputació



Pàg. 16Núm. 30 – 13 de febrer de 2017

Amb aquesta vertebració es pretén:

1. Potenciar els serveis i els recursos, associats a les competències municipals i les de la pròpia Diputació.

2. Potenciar els sistemes de participació socials, i facilitar al màxim l’accés als diferents serveis.

b) L’adaptació dels recursos a les necessitats, mitjançant la diversificació de les disponibilitats i dels sectors de l’activitat que 
són subvencionables i, també adaptant l’oferta econòmica de la Diputació en aquells sectors que tradicionalment han estat 
destinataris d’aquesta activitat de foment.

Amb aquest objectiu genèric es persegueix:

1. El recolzament dels col·lectius especialment necessitats.

2. El recolzament del finançament de les activitats municipals.

3. La participació en la cooperació per al desenvolupament, amb especial incís a aquells aspectes que tenen a veure amb la 
promoció econòmica i l’emprenedoria a la demarcació de Girona.

c) El coneixement com a recurs, que suposa la gestió d’eines d’informació concretes, així com la consideració de les persones 
que treballen en la prestació dels diferents serveis d’interès per a la comunitat, com a element central a considerar, si es vol 
garantir una bona gestió dels recursos i la millor adequació dels mateixos a les finalitats perseguides.

El coneixement com a recurs es materialitza en:

1. La promoció de la informació, amb caràcter general.

2. La investigació, el desenvolupament, la innovació i la formació.

L’establiment efectiu de les subvencions previstes en aquest Pla Estratègic, requerirà de la consignació pressupostària i de 
l’aprovació, en el seu cas, de les corresponents bases específiques de la convocatòria o, en altres casos, en la resolució o 
acord que aprovi la concessió directa. En definitiva, qualsevol concessió de subvencions quedarà supeditada al compliment 
dels objectius d’estabilitat pressupostària, establerts a la Llei  Orgànica 2/2012, de 27 d’ abril, d’Estabilitat Presupostària i 
Sostenibilitat Financera. 

Capítol VI. Seguiment, modificació i control.

Els centres gestors anualment, abans del 31 d’octubre, realitzaran un informe sobre el grau de compliment del pla estratègic 
i, si s’escau, l’acompanyaran amb una proposta d’actualització del pla per la seva aplicació en l’exercici següent, la qual serà 
aprovada pel Ple. Dels informes emesos se’n donarà compte al Ple.

La Intervenció General realitzarà el control financer del pla estratègic d’acord amb el que estableix la disposició addicional 
dissetena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

TÍTOL II.- LÍNIES DE SUBVENCIONS I PROGRAMES

I.  PREÀMBUL.

En aquest títol es desenvolupen les diferents línies d’ajuts. A cadascuna de les cinc àrees –Promoció Econòmica, Administració 
i Hisenda, Territori i Sostenibilitat,  Cooperació Local, Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar, i la pròpia Presidència 
-  es mencionaran els diferents centres de cost que generen subvencions i a cadascun d’aquests  es relacionaran les diferents 
línies d’ajuts.

A cada línia d’ajut es farà esment a la  Denominació de l’ajut i forma d’atorgament . Es farà constar si la subvenció s’atorga 
en règim de concurrència o en algun dels supòsits de concessió directa que relaciona l’article 15 de l’Ordenança general de 
subvencions: aquelles consignades nominativament en el pressupost, aquelles que s’atorguin per una norma de rang legal o 
aquelles que s’atorguin per acreditar-se raons de caràcter públic, social, econòmic o humanitari o altres raons degudament 
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justificades que en dificultin la convocatòria pública.

Cadascuna de les denominacions de l’ajut i forma d’atorgament es dividiran en els següents epígrafs:

1) Objectius
2) Indicadors.
3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
4) Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
5) Costos previsibles.
6) Finançament (si s’atorga amb fons propis, amb col·laboració amb altres ens, etc)
7) Centre gestor
8) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions

La relació de les diferents línies de subvencions només tindrà eficàcia quan la corporació aprovi les bases i la seva convocatòria, 
i sense perjudici de les modificacions que vulgui introduir a les mateixes.

A cada línia d’ajut es farà esment a la  Denominació de l’ajut i forma d’atorgament i es farà constar:

> Si la subvenció s’atorga en règim de concurrència 

> Aquelles que s’atorguin en algun dels supòsits de concessió directa que relaciona l’article 15 de l’Ordenança general 
de subvencions

o Les consignades nominativament en el pressupost, 

o Aquelles que s’atorguin per una norma de rang legal 

o Les que s’atorguin per acreditar-se raons de caràcter públic, social, econòmic o humanitari o altres raons 
degudament justificades que en dificultin o no facin possible la convocatòria pública. 

II. DESCRIPCIÓ DE LES DIFERENTS LÍNIES DE SUBVENCIONS

ÀREA DE COOPERACIÓ LOCAL

SERVEI  D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ECONÒMICA

1. Denominació: FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA EN CONVOCATÒRIA ANUAL 

a. Objectius.

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb tots els ajuntaments 
gironins pel finançament de despeses culturals, despeses corrents en serveis obligatoris i despeses d’inversió.

b. Indicadors.

Els indicadors comuns per tota la línia del fons són:
- Percentatge d’ajuntaments beneficiats
- Percentatge de subvenció final satisfeta respecte a la previsió inicial.

I segons el tipus d’actuacions subvencionades:

Despeses culturals 
-     Satisfacció del catàleg Escènics
-     Augment del percentatge d’accions culturals per municipi

Despeses corrents en serveis obligatoris
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- Percentatge de finançament del cost del servei obligatori subvencionat
- Percentatge de subvenció destinat a finançar despesa corrent
- Tipologia de servei obligatori finançat

Despeses en inversions
- Tipologia de les inversions finançades
- Percentatge de finançament de les inversions
- Percentatge de subvenció destinat a finançar inversió

c.  Perfil dels / de les beneficiaris. 

Tots els ajuntament gironins.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar les activitats culturals dels ajuntaments, col·laborar econòmicament en el finançament dels serveis municipals 
obligatoris amb la finalitat de garantir una prestació adequada, i participar en el finançament de les inversions en serveis de 
competència municipal.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 14.020.000,00 € anuals, dels quals un 15% que representa 2.103.000,00 € són per a despeses culturals.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza conjuntament per part del Servei d’Assistència i Cooperació als municipis i del Servei de Cooperació 
Cultural.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i són compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

2. Denominació: PROGRAMA ESPECÍFIC DE LA DIPUTACIO DE GIRONA EN PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE 
CATALUNYA (PUOSC) PEL PERÍODE 2013-2017

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA EN CONVOCATÒRIA ÚNICA PEL PERÍODE 2013-2017.

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb tots els ajuntaments 
gironins pel finançament d’inversions en edificis, cementiris i camins municipals, inclosa la seva construcció, reparació, 
rehabilitació o millora.

b. Indicadors.

A determinar segons la tipologia de l’actuació, entre els següents:

- Percentatge de finançament de les inversions subvencionades
- Tipologia de les inversions finançades

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntament gironins.
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d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

El programa específic de la Diputació de Girona integrat inicialment en el Pla Únic convocat per la Generalitat de Catalunya 
mitjançant el Decret 155/2012, és una eina de cooperació amb els ens locals per assolir un nivell sostingut d’inversions 
municipals i fomentar l’equilibri territorial. El programa de la Diputació està dissenyat per tal de subvencionar tots els 
municipis, dotant-los d’àmplia llibertat en l’elecció de les inversions subvencionades; doncs aquestes poden ser de construcció, 
reparació, rehabilitació o millora en cementiris i camins, però també en qualsevol tipus d’edifici municipal, sigui esportiu, 
cultural, administratiu, social, etc. En cas d’urgència i necessitat també es poden subvencionar altres inversions en serveis de 
competència municipal.

e. Costos previsibles.

El cost previst és d’uns 16.000.000,00 € en subvencions a distribuir en 5 anys (2013-2017) mitjançant una convocatòria única 
inicial però amb una distribució revisable anualment en funció de les successives informacions públiques de les inversions 
incloses en cada anualitat.
 
f. Finançament.

El programa específic de la Diputació es finança amb fons propis.

g. Centre gestor.

La gestió la realitza el Servei d’Assistència i Cooperació als municipis de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos, incloses les subvencions d’altres programes del 
PUOSC finançats per la Generalitat de Catalunya, però el conjunt de subvencions no poden suposar més del 95% de cost de 
la inversió subvencionada. 

3. Denominació: APORTACIONS DE LA DIPUTACIO DE GIRONA ALS PROGRAMES DE LA GENERALITAT INCLOSOS 
AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)

Forma d’atorgament: CONVENI

a. Objectius.

La Llei 23/1987, de 23 de desembre, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, preveia la participació econòmica de 
les diputacions en el finançament d’aquest Pla. Aquesta participació també es preveia en el nou Pla Únic convocat per la 
Generalitat de Catalunya mitjançant el Decret 155/2012. Amb la derogació parcial efectuada pel Decret 104/2014, només es 
manté en vigor la línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació,de la qual hi participen les 
diputacions en funció dels convenis aprovats. 

b. Indicadors.

- Percentatge de finançament de les aportacions de la Diputació de Girona al conjunt del pla destinat als municipis gironins.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Les aportacions de la Diputació s’efectuen directament a la Generalitat de Catalunya, si bé aquesta destina les aportacions 
rebudes al finançament de les entitats locals beneficiàries del PUOSC.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

La línia de subvencions per a despeses de reparació, manteniment i conservació persegueix un triple objectiu: contribuir a 
l’impuls econòmic local, i promoure accions de suport en el sector de la construcció; alliberar despesa corrent dels ens locals, 
per permetre la seva destinació a altres accions que garanteixin l’estat del benestar, i fomentar la cultura del manteniment de 
les inversions fetes abans de l’inici de noves obres (exposició de motius del Decret 155/2012). 
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e. Costos previsibles.

El cost previst és d’uns 2.050.000,00 € anuals que es destinen al finançament de la línia de subvencions per a despeses de 
reparació, manteniment i conservació. 

f. Finançament. 

Les aportacions de la Diputació es financen amb fons propis.

g. Centre gestor.

La gestió la realitza el Servei d’Assistència i Cooperació als municipis de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes aportacions són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part de la Generalitat o pe part  dels 
ajuntaments que siguin els destinataris finals de les subvencions del PUOSC.

4. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB ELS CONSELLS COMARCALS

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvencions nominatives

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació en el finançament de 
determinats serveis prestats per part dels 8 consells comarcals del territori gironí. 

b. Indicadors.

- Tipologia de les actuacions subvencionades per les aportacions finalistes.
-  Percentatge de finançament de les actuacions.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els 8 consells comarcals gironins.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Millorar la prestació dels serveis i activitats municipals participant en el finançament d’alguns serveis  que  realitzen els 
consells comarcals, com són els serveis d’assistència jurídica, administrativa, tècnica i econòmica  i/o  altres que es puguin 
determinar.
 
e. Costos previsibles.

El cost que es preveu és d’uns 4.280.000,00 € anuals, que pot variar en funció de la disponibilitat pressupostària i dels serveis 
subvencionats i/o el seu cost. 

f. Finançament.

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor.

La gestió es realitza conjuntament per part del Servei d’Assistència i Cooperació als municipis, i amb la col·laboració d’altres 
àrees de la Diputació en funció de quins serveis o actuacions dels consells comarcals siguin l’objecte del suport econòmic de 
la Diputació.

h. Concurrència i compatibilitat.
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Aquestes aportacions de la Diputació són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels consells 
comarcals.

5. Denominació: AJUTS ESPECÍFICS PER  DESPESES MUNICIPALS D’ESPECIAL INTERÈS O DESPESES EXTRAORDINÀRIES

Forma d’atorgament:  CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA OBERTA  amb la possibilitat d’utilitzar el procediment de 
concessió directa mitjançant subvencions nominatives o ajuts específics en determinats supòsits excepcionals

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb el finançament de 
determinades despeses municipals amb un especial interès públic, social, econòmic, humanitari o cultural, i que no disposen 
del finançament necessari. També es preveu cobrir amb aquesta línia de subvencions determinades despeses extraordinàries 
dels ajuntaments amb motiu d’actuacions  derivades de fenòmens catastròfics i/o excepcionals.

b. Indicadors.

- Tipologia de les despeses municipals finançades
- Nombre d’ajuntaments beneficiaris
- Tipologia de les situacions que motiven la concessió
- Percentatge de finançament de les actuacions subvencionades

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntaments gironins en que concorrin les circumstàncies específiques que motiven l’atorgament de la subvenció.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Finançar la realització d’inversions municipals que tenen un especial interès públic i col·laborar econòmicament en el 
finançament de despeses extraordinàries i/o derivades de fenòmens catastròfics. 

e. Costos previsibles.

El cost previst és d’uns 300.000,00 €, segons la disponibilitat pressupostària anual i de la concurrència de circumstàncies 
extraordinàries que generin la necessitat o conveniència de l’atorgament de les subvencions.

f. Finançament.

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor.

La gestió es realitza per part del Servei d’Assistència i Cooperació als municipis dins l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

6. Denominació: SUBVENCIONS DESTINADES A DESPESES DE FUNCIONAMENT DE LES LLARS D’INFANTS DE 
TITULARITAT MUNICIPAL

Forma d’atorgament:  CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius.

Finançar les despeses corrents derivades del funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal, generades dins el calendari del curs escolar. 
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b. Indicadors.
- Nombre de centres beneficiaris
- Nombre d’alumnes beneficiaris
- Percentatge de finançament del cost per alumne

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.
Ens locals de la província de Girona titulars de centres educatius de primer cicle d’educació infantil, autoritzats pel 
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.
Contribuir al funcionament dels centres i al sosteniment de les places.

e. Costos previsibles.
En funció dels alumnes matriculats. L’import pel curs 2014-2015 ha estat de 5.462.625,00 € pel finançament de 135 llars 
d’infants i 6.243 alumnes a raó de 875€ alumne.

f. Finançament.
El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor.
La gestió la realitza el Servei d’Assistència i Cooperació als municipis de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.
Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

7. Denominació: SUBVENCIONS DESTINADES A DESPESES MUNICIPALS DE NETEJA I MANTENIMENT DE 
CARRETERES I VIES PÚBLIQUES PER NEVADES I GLAÇADES

Forma d’atorgament:  CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL. 

a. Objectius.

Finançament de les despeses municipals de neteja i manteniment de carreteres i vies públiques, directament motivades per 
situacions de nevades o glaçades, i les despeses d’inversió destinades a maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes 
situacions.
 
b. Indicadors.

- Nombre d’ajuntaments beneficiaris
- Percentatge de despesa corrent finançada
- Percentatge d’inversió finançada
- Tipologia de les actuacions subvencionades

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Col·laborar econòmicament en el finançament de les despeses en béns corrents i serveis directament motivades per situacions 
de nevades i glaçades i l’adquisició de maquinària o instal·lacions per fer front a les mateixes situacions, fomentant l’equilibri 
territorial.

e. Costos previsibles.

El cost previst és d’uns 260.000,00 € anuals, repartits a parts iguals entre ajuts per despeses corrents i inversions, que pot 
variar en funció de la disponibilitat pressupostària anual i de la variació de les actuacions a subvencionar.
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f. Finançament.

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor.

La gestió la realitza el Servei d’Assistència i Cooperació als municipis de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

8. Denominació: AJUTS A CONSORCIS PER A INVERSIÓ

Forma d’atorgament:  CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL  amb la possibilitat d’utilitzar el procediment de 
concessió directa mitjançant subvencions nominatives o ajuts específics en determinats supòsits excepcionals

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb el finançament de 
determinades inversions dels consorcis que no disposen del finançament necessari. 

b. Indicadors.

- Tipologia de les inversions finançades
- Nombre de consorcis beneficiaris
- Percentatge de finançament de les actuacions subvencionades

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els consorcis gironins en què concorrin les circumstàncies específiques que motiven l’atorgament de la subvenció.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Col·laborar en el finançament d’inversions realitzades per part dels consorcis.

e. Costos previsibles.

El cost previst és d’uns 90.000,00 €, segons la disponibilitat pressupostària anual i de la concurrència de circumstàncies 
extraordinàries que generin la necessitat o conveniència de l’atorgament de les subvencions.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza per part del Servei d’Assistència i Cooperació als municipis dins l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

9. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A DESPESES MUNICIPALS RELACIONADES AMB PROGRAMES 
DE BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ 
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Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL 

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb el finançament de 
determinats projectes municipals relacionats amb la modernització de l’Administració, el bon govern i la transparència i la 
participació, que tinguin un especial interès i que no disposen del finançament necessari. 

b. Indicadors.

- Qualitat del procés mesurada en número de fases del procés, núm. d’àrees implicades, núm. de sectors de població/
institució implicades...

- Número de municipis que s’han presentat
- Tipologia de processos diferents presentats (tallers, consells, pressupostos participatius, consultes, debats, quaderns 

ciutadans...)
- Percentatge de finançament subvencionat dels processos

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntaments gironins en què concorrin les circumstàncies específiques que motiven l’atorgament de la subvenció.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar projectes municipals que promoguin el debat, el disseny i la implementació  de polítiques de bon govern, 
transparència, participació ciutadana o altres aspectes de modernització social de l’administració. 

e. Costos previsibles.

El cost previst és d’entre 20.000,00 i 100.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

f. Finançament.

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor.

La gestió es realitza des del centre gestor de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana dins de l’Àrea de Cooperació 
Local

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

10. Denominació: SUBVENCIONS LOCALS EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL  

a. Objectius.
La col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments per la redacció d’estudis, projectes o programes o el seu 
desenvolupament en actuacions locals o programes locals, en l’àmbit de les polítiques locals d’habitatge (no es subvencionen 
despeses per inversió).

b. Indicadors. 

- Població  / unitats familiars beneficiades com a conseqüència de l’actuació municipal finançada (segons àmbits 
temàtics)

- Nombre d’estudis segons àmbits temàtics
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- Nombre d’habitatges d’obra nova, rehabilitats o incorporats a la gestió de les polítiques locals d’habitatge 

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntament gironins.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar projectes que promoguin les actuacions locals en habitatge.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 190.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

11. Denominació: SUBVENCIONS PER A LA INVERSIÓ EN REHABILITACIÓ D’HABITATGES DESTINATS A POLÍTIQUES 
SOCIALS 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL 

a. Objectius.

Finançar les actuacions de rehabilitació en habitatges destinats a polítiques socials.

b. Indicadors. 

- Població beneficiada com a conseqüència de l’actuació finançada
- Nombre d’habitatges rehabilitats
- Inversió total en cada habitatge respecte a la mitjana de tota la convocatòria
- Nombre d’actuacions per grups (cuina, lavabos, accessibilitat, eficiència energètica, tancaments)

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntament gironins i entitats del tercer sector que treballin en l’àmbit de l’habitatge de la demarcació de Girona.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la rehabilitació dels habitatges i com a conseqüència una millora del parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 200.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.
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g. Centre gestor

La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

12. Denominació: SUBVENCIONS PER A AJUNTAMENTS I CONSELLS COMARCALS PER A LA GESTIÓ DE LES 
POLÍTIQUES SOCIALS A NIVELL COMARCAL 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL 

a. Objectius.

Col·laboració econòmica per a facilitar l’accés a les polítiques d’habitatge a tota la població dels municipis del territori a través 
dels serveis comarcals d’habitatge 

b. Indicadors. 

Depenent de les actuacions que portin a terme des dels serveis comarcals:
- Nombre de municipis on s’han gestionat ajuts / tots els municipis de la comarca
- Nombre de llars beneficiades d’ajuts (per grups: ajuts al pagament del lloguer, ajuts d’urgència, altres)
- Nombre de municipis nous que han incorporat habitatges en les borses de mediació per al lloguer social
- Nombre d’habitatges nous incorporat en les borses de mediació per al lloguer social
- Expedients nous dels serveis d’assessorament en l’intermediació en l’habitatge
- Nombre de municipis amb servei presencial 
- Nombre de municipis on s’ofereix programes específics

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els consells comarcals i ajuntament gironins que disposin de servei comarcal d’habitatge que gestionin les polítiques 
socials d’habitatge.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar l’expansió territorial de les polítiques socials en habitatge i permetre la igualtat d’accés en els diferents municipis 
de la demarcació.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 77.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

1
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3. Denominació: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB LA XARXA D’HABITATGES PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL (XHIS)
Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, amb subvenció nominativa 

a. Objectius.

Donar suport econòmic a través de la Generalitat (Agència de l’Habitatge de Catalunya) a través de la XHIS, a les entitats del 
tercer sector que gestionen habitatges d’inclusió social de la xarxa de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

b. Indicadors. 
- Població beneficiada 
- Nombre d’habitatges per entitat
- Tipologia de les problemàtiques d’inclusió social ateses. 

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Les aportacions de la Diputació s’efectuen directament a la Generalitat de Catalunya (AHC), si bé aquesta destina les 
aportacions rebudes al finançament de les entitats del tercer sector que tenen habitatges a la XHIS.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Donar suport a les entitats que treballen amb població amb problemàtiques socials i de salut que eviten o redueixen l’exclusió 
social de les persones que viuen als habitatges d’inclusió.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 80.000 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual i el nombre d’habitatges subvencionats.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions  es preveuen compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

14. Denominació: DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE DE GESTIÓ DE COMUNITATS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL, però es preveu iniciar el projecte amb subvenció 
directa (programa pilot amb l’Ajuntament de Salt de caràcter nominativa)   

a. Objectius.

Col·laboració econòmica amb els ajuntaments per al desenvolupament del programa de gestió de comunitats.

b. Indicadors. 

- Població beneficiada 
- Nombre de comunitats
- Tipologia d’actuacions (suport econòmic, millora de convivència, suport a col·lectius en exclusió social, etc)

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments gironins que realitzin les actuacions subvencionables.
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d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Donar suport econòmic als ajuntament per a la contractació de mediadors i d’empreses o entitats col·laboradores en la gestió 
dels programes de comunitats.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 80.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

15. Denominació: CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL COL·LEGI D’ARQUITECTES DE CATALUNYA PER AL 
PROGRAMA DE FORMACIÓ EN HABITATGE

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, amb subvenció nominativa

a. Objectius.

Donar suport econòmic a la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la coorganització de formació 
tècnica per als serveis d’habitatge i urbanisme dels ajuntaments i consells comarcals.

b. Indicadors. 

- Nombre d’assistents a les formacions
- % de cobertura de places de les diferents activitats formatives
- Nombre de municipis assistents a la formació (en diferents franges de població)
- Valoració global de la formació anual.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Donar suport econòmic a la Demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya per a la organització de diferents 
activitats formatives per tal que es pugui de manera gratuïta als tècnics dels ajuntaments de la demarcació de Girona.

e. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 8.000,00 € anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual i necessitats del programa de formació..

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor
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La gestió es realitza des del centre gestor d’Habitatge dins de l’Àrea de Cooperació Local.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

ÀREA DE CULTURA, NOVES TECNOLOGIES , ESPORT I BENESTAR

A) SERVEI DE SISTEMES I TECONOLGIES DE LA INFORMACIÓ

Dins del seus àmbits d’actuació, el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació, preveu l’establiment de diferents línies 
de subvencions, amb la finalitat de donar suport econòmic en matèria d’administració electrònica i facilitar l’accés a les noves 
tecnologies, als municipis de la demarcació de Girona. D’acord amb aquestes finalitats, s’estableixen les següents línies de 
subvencions:

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL.

1) Descripció: Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines de fins a 30.000 habitants per finançar projectes per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies

Objectius.
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments. L’aparició d’Internet i del concepte e 
administració fa que els sistemes d’informació que necessita qualsevol ajuntament siguin extremadament complexos. La 
Diputació de Girona vol donar suport als ajuntaments per fer aquesta adaptació, ajudant-los a utilitzar i integrar les solucions 
que ofereixen diferents ens de l’Administració com són l’AOC, CATCert, Red.es, Xaloc o la mateixa Diputació, entre altres. 
Per tal que aquesta ajuda sigui possible i l’ús de les diferents solucions siguin viables, cal que els ajuntaments disposin 
d’equipaments informàtics actualitzats i correctament dimensionats.

Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments fins a 30.000 habitants

Indicadors.

Nivell de disposició d’un sistema informàtic adequat per part dels ajuntaments
Grau d’assoliment de la utilització de la informàtica per part dels ajuntaments en els seus processos. 

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Que els ajuntaments disposin d’equipament informàtic i xarxes locals ben dimensionats i moderns.

Costos

250.000 €

Finançament (si s’atorga amb fons propis, amb col·laboració amb altres ens, etc).

Fons propis

Centre gestor

Sistemes i tecnologies de la informació 

Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
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l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

2) Descripciö: Subvencions als ajuntaments de les comarques gironines a partir 30.000 habitants per finançar projectes per 
facilitar l’accés a les noves tecnologies

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL.

Objectius.
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona als ajuntaments de més de 30.000 habitants. Permetre realitzar 
projectes d’adaptació a l’administració electrònica i noves tecnologies.

Indicadors.
Nivell d’assoliment per part dels ajuntaments en quan a l’adaptació dels seus processos a l’administració electrònica i noves 
tecnologies i projectes realitzats pels mateixos.

Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments de més de 30.000 habitants

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Que els ajuntaments puguin realitzar  projectes  de noves tecnologies.

Costos

81.200 €

Finançament (si s’atorga amb fons propis, amb col·laboració amb altres ens, etc).

Fons propis

Centre gestor

Sistemes i tecnologies de la informació 

Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

3) Convocatòria oberta en matèria de museus i col·leccions per entitats públiques i entitats privades sense ànim de lucre de 
material informàtic per a museus i col·leccions.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL.

Objectius.
Regular les subvencions que és concedeixen per a l’obtenció de material informàtic  per a museus i col·leccions..

Indicadors.

Número d’incidències o de per a l’obtenció de material informàtic per de les entitats públiques i entitats privades no lucratives.

Perfil dels / de les beneficiaris/es.

les entitats públiques i entitats privades no lucratives.

Indicadors
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Nivell de disposició d’un equipament informàtic adequat.

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Poder resoldre necessitats, relacionades amb l’obtenció de material informàtic per part dels beneficiaries, finançant-los per tal 
d’assolir aquest propòsit, tendent a l’actualització i modernització del material informàtic de què disposen.

Costos

30.000 €.

Finançament (si s’atorga amb fons propis, amb col·laboració amb altres ens, etc).

Fons propis

Centre gestor

Sistemes i tecnologies de la informació 

Característiques.

Es tracta d’una convocatòria oberta on la quantitat a atorgar podrà ser incrementada durant l’exercici si hi ha  generació, 
ampliació o incorporació de crèdits destinats a aquestes ajudes.

Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

B) SERVEI  D’ESPORTS.

1. Programa A. SUPORT ALS MUNICIPIS PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA I 
L’ESPORT:

1.1. Denominació: SubPrograma A1. Suport als municipis per a la promoció i el foment de l’activitat fisicoesportiva i l’esport. 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL.

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments  pel 
finançament de les despeses de les activitats esportives dels programes municipals d’esport.

b. Indicadors.

- Periodicitat i durada de les activitats
- Dades de participació
- Finançament de les activitats
- Ús de les instal·lacions municipals.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els ajuntaments de les comarques gironines.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar les activitats esportives dels ajuntaments i col·laborar econòmicament en el finançament d’aquestes amb la finalitat 
d’aconseguir una prestació adequada.
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e. Costos previsibles

El cost previst és  350.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

1.2. Denominació: SubPrograma A2. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA OBERTA

a. Objectius.

Els objectius d’aquesta línia de subvencions són la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments de les 
comarques gironines que acullin algun esdeveniment esportiu federat d’àmbit nacional o superior.

c. Indicadors.

- La durada de la competició
- El nivell de la competició
- El Total d’entitats participants
- El Total d’esportistes participants
- L’interés social i esportiu

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments 

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoure l’activitat esportiva en general, la relació entre diferents territoris, i afavorir l’economia del territori, en especial la 
relacionada amb el turisme, interior i exterior.

e. Costos previsibles

El cost previst és 30.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Administració Local Diputació



Pàg. 33Núm. 30 – 13 de febrer de 2017

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

1.3.  Denominació: SubPrograma A3.Subvencions als ajuntaments per a actuacions urgents en els equipaments esportius 
municipals.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments pel 
finançament de les despeses derivades de les actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habilitat o la funcionalitat dels 
equipaments esportius municipals.

b. Indicadors.

- Nombre d’habitants dels municipis
- Tipus d’actuació
- Motiu de l’actuació
- Any de construcció de l’equipament esportiu

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els Ajuntaments de les comarques gironines.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Posar al dia els equipaments esportius municipals en quant a la seva seguretat, habilitat o funcionalitat.

e. Costos previsibles

El cost previst és   300.000,00€    € anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g.  Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels ajuntaments i poden 
finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades.

1.4. Denominació: Subprograma A4. Subvencions als ajuntaments per a la renovació de la gespa artificial dels camps de 
futbol

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments pel 
finançament de les despeses derivades de la renovació de la gespa artificial dels camps de futbol municipals.

b. Indicadors.
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- Nombre d’habitants dels municipis
- Any de construcció de l’equipament esportiu

c. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Els ajuntaments de les comarques gironines.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Posar al dia els equipaments esportius municipals en quant a la seva seguretat, habilitat o funcionalitat.

e. Costos previsibles

El cost previst és  120.000,00€ € anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g.  Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels ajuntaments i poden 
finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades.

2. Programa B. SUPORT A LES ENTITATS ESPORTIVES DE LES COMARQUES GIRONINES PER LA PROMOCIÓ I EL 
FOMENT DE L’ACTIVITAT FÍSICOESPORTIVA I L’ESPORT:

2.1. Denominació: SubPrograma B1. Suport a l’activitat esportiva de base 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL.

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb les entitats esportives 
gironines pel finançament de les despeses de les seves activitats esportives que fomenten l’esport de base.

b. Indicadors.

- Nivell de competició
- Periodicitat de les activitats.
- Durada de les activitats.
- Dades de participació a les activitats.
- Finançament de les activitats.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Les entitats esportives de les comarques gironines.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar les activitats esportives de les entitats i col·laborar econòmicament en el finançament d’aquestes amb la finalitat 
d’aconseguir una prestació adequada.
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e. Costos previsibles

El cost previst és  200.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

2.2. Denominació: Subprograma B2. Suport a l’esport d’alta competició. 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL.

a. Objectius.

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els clubs esportius de 
les comarques gironines que participen en lligues regulars de competicions esportives oficials d’àmbit estatal o superior

b. Indicadors.

- Nivell de competició
- Abast territorial de la competició

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Clubs esportius de les comarques gironines que participen lligues regulars de competicions esportives oficials d’àmbit estatal 
o superior

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la pràctica esportiva d’alta competició i, indirectament, promoure els seus efectes econòmics en el territori, en 
especial la promoció turística.

e. Costos previsibles

El cost previst   340.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports. 

h.  Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.
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2.3. Denominació: SubPrograma B3. Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars. 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA OBERTA

a. Objectius.

Els objectius d’aquesta línia de subvencions són la col·laboració econòmica de la Diputació amb les entitats esportives 
gironines que acullin algun esdeveniment esportiu federat d’àmbit nacional o superior.

c. Indicadors.

- La durada de la competició
- El nivell de la competició
- El Total d’entitats participants
- El Total d’esportistes participants
- L’interés social i esportiu

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Entitats esportives

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoure l’activitat esportiva en general, la relació entre diferents territoris, i afavorir l’economia del territori, en especial la 
relacionada amb el turisme, interior i exterior.

e. Costos previsibles

El cost previst és 100.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

2.4. Denominació: SubPrograma B4. Suport a la participació en esdeveniments esportius federats puntuals de nivell 
estatal o superior que es portin a terme fora de Catalunya. 

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA OBERTA

a. Objectius.

Els objectius d’aquesta línia de subvencions són la col·laboració econòmica de la Diputació amb les entitats esportives 
gironines  que excepcionalment hagin de participar en algun esdeveniment esportiu puntual i rellevant.

c. Indicadors.

- La durada de la competició
- El nivell de la competició
- El Total d’entitats participants
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- El Total d’esportistes participants
- L’interés social i esportiu

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments i entitats esportives

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoure l’activitat esportiva en general, la relació entre diferents territoris, i afavorir l’economia del territori, en especial la 
relacionada amb el turisme, interior i exterior.

e. Costos previsibles

El cost previst és 60.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

3. Programa C. SUPORT ALS CONSELLS ESPORTIUS PER A LA PROMOCIÓ I EL FOMENT DE L’ACTIVITAT 
FÍSICOESPORTIVA I L’ESPORT.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius.

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb el Consells esportius 
perquè aquests puguin portar a terme les accions que s’acordin, com ara la gestió del material per a esdeveniments esportius, 
la gestió dels Jocs Emporion, les accions formatives, la coordinació els treballs i/o estudis d’investigació i recerca, del programa 
“Neda a l’Escola” i del Programa RODAJOC d’integració social a través del joc preesportiu.

b. Indicadors.

- Resultats de les recerques realitzades
- Nombre d’esdeveniments esportius i gestions realitzades pels Consells Esportius.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els Consells Esportius gironins.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoure la pràctica esportiva a les comarques gironines tot optimitzant la gestió del material de suport per a esdeveniments 
esportius, facilitant la gestió dels programes d’activitats i de formació, i garantint el treball de camp a les comarques gironines 
dels estudis de recerca que es portin a terme.

e. Costos previsibles
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El cost previst és 180.000,00 € anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g.  Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes subvencions són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels consells esportius i poden 
finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades.

4. Programa D. PROGRAMA “NEDA A L’ESCOLA” D’ADQUISICIÓ I/O DESENVOLUPAMENT DE LES HABILITATS 
MOTRIUS BÀSIQUES EN EL MEDI AQUÀTIC.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius.

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els centres educatius de 
les comarques gironines mitjançant el programa “Neda a l’escola” d’adquisició i/o desenvolupament de les habilitats motrius 
bàsiques en el medi aquàtic, adreçat als alumnes d’educació infantil i primària. 

b. Indicadors.

- Nombre d’alumnes dels  centres que participen en l’aprenentatge de la natació.
- Nombre de grups que participen en el programa.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els centres educatius gironins d’educació infantil i primària.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Que els centres educatius gironins incloguin dins el currículum d’educació física una unitat didàctica que faciliti als alumnes 
el desenvolupament en el medi aquàtic. També es pretén incrementar el nombre de centres educatius que portin a terme 
aquesta activitat.

e. Costos previsibles

El cost previst és  100.000,00 € anuals.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.
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5. Programa E: SUPORT ALS PROGRAMES MUNICIPALS D’AJUTS ALS ESPORTISTES INDIVIDUALS GIRONINS QUE 
PARTICIPEN EN COMPETICIONS ESPORTIVES D’ALT NIVELL.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA ANUAL.

a. Objectius.

Els principals objectius d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments  
per donar suport al finançament de les despeses de les activitats esportives dels esportistes, del seu municipi, d’esports 
individuals que s’han classificat per participar en competicions esportives d’alt nivell ja sigui estatal o superior. 

b. Indicadors.

- Nivell de la competició
- Edat de l’esportista

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els ajuntaments de les comarques gironines.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar les activitats esportives dels ajuntaments i col·laborar econòmicament en el finançament d’aquestes amb la finalitat 
d’aconseguir una prestació adequada.

e. Costos previsibles

El cost previst és  350.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

6. SUBVENCIONS NOMINATIVES AL PRESSUPOST:

6.1. Denominació: Suport als clubs esportius d’interès especial 

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA AL PRESSUPOST

a. Objectius.

El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb aquells clubs esportius 
de les comarques gironines que, per les seves característiques, desenvolupen unes importants funcions esportives i socials. 
Són totes aquelles entitats que s’han convertit en un referent social i esportiu a nivell municipal, comarcal, provincial i fins i 
tot autonòmic.

b. Indicadors. 

 - Activitat que fomenti la pràctica de l’esport, la  multiculturalitat i la integració social
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 - Nombre de socis dels clubs
 - Abast territorial de l’activitat
 - Diversitat de les modalitats esportives que fomenten

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Clubs esportius gironins de caràcter referent.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Contribuir en la continuïtat de les activitats esportives i socials que desenvolupen aquest entitats i promoure els hàbits de 
pràctica esportiva saludable en el territori. 

e. Costos previsibles

El cost previst és de160.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza  el Servei  d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i es preveuen compatibles amb 
l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

6.2. Denominació: Suport a l’organització d’esdeveniments esportius extraordinaris i rellevants

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA NOMINATIVA AL PRESSUPOST

a. Objectius.

Els objectius d’aquesta línia de subvencions són la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments o les entitats 
esportives gironines que acullin algun important esdeveniment esportiu extraordinari i rellevant que contribueixi a la 
promoció esportiva, turística, econòmica i social del territori.

c. Indicadors.

- El grau d’incidència de l’esdeveniment en la promoció del territori.
- El grau de rellevància de l’esdeveniment esportiu

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments i entitats esportives

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoure l’activitat esportiva en general, la relació entre diferents territoris, i afavorir l’economia del territori, en especial la 
relacionada amb el turisme, interior i exterior.

e. Costos previsibles

El cost previst és 100.000,00€ anuals segons la disponibilitat pressupostària.
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f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei d’Esports.

h. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, en general, es preveuen 
compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

RELACIÓ DE SUBVENCIONS NOMINATIVES DEL PRESSUPOST 2017 

Al GEIEG - Activitats esportives 60.000,00
Al Club Natació Banyoles - Activitats anuals 15.000,00
Al Club Natació Olot - Activitats anuals 15.000,00
Al Club Poliesportiu Puigcerdà - Activitats anuals 15.000,00
A Acell, Fed. Catalana Esports per a Disminuïts Psíquics 15.000,00
A la Fundació FC Barcelona - Projecte FutbolNet 100.000,00
A Associació Girona Futbol Club Escola 65.000,00
Al Club Rallyclassics - Rally Costa Brava 35.000,00
A la Volta ciclista a Catalunya Assoc. Esportiva 35.000,00
A l’Ajuntament de Banyoles -CE Triatló 25.000,00
A l’Ajuntament de Girona - Programa Girona ciutat d’esport femení 20.000,00
Al Salt Gimnàstic Club- Activitats anuals i Punt de tecnificació 35.000,00
A la Federació Catalana d’Handbol - Campionats d’Espanya 30.000,00
Al Consell Esportiu de la Selva - Circuit Gironí de Cros 15.000,00
Al Club Piragüisme Salt-Ter - Activitat anual i Kaiak Festival 10.000,00
Al Club Tennis Girona - Centenari i Campionat de Catalunya Absolut 10.000,00
Fundació Esportiva Camprodon-Activitat anual 6.000,00
Foment Deportiu Cassanenc-Activitat anual 6.000,00

C) SERVEI DE COOPERACIÓ CULTURAL

En el marc de l’objectiu genèric de fomentar les iniciatives dels diferents agents culturals de la demarcació de Girona que, en 
els seus respectius àmbits, contribueixen a l’enriquiment del patrimoni cultural de la demarcació de Girona, la Diputació de 
Girona col.·labora en aquest propòsit mitjançant l’establiment de les línies de subvencions que a continuació es relacionen.

1.Denominació: FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 2017-2019

La previsió d’aquesta línia de subvencions està inclosa en el programa del Servei d’Assistència i Cooperació Econòmica, en 
relació al qual coparticipa el propi Servei de Cooperació Cultural.

a. Indicadors del Fons de Cooperació Cultural.

- Satisfacció del catàleg Escènics
- Augment del percentatge d’accions culturals per municipi

2. Denominació: PROGRAMA “INDIKA”

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA COMPETITIVA EN CONVOCATÒRIA  ANUAL

a. Definició

El programa “Indika” s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada als 
espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d’aquest territori. Amb aquest programa es 
vol materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a la 
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seva formació en l’àmbit concret del patrimoni cultural.

b. Objectius

Augmentar el nombre de visites escolars.
Incrementar l’aplicació pressupostària.
Promoure la participació en el concurs de dibuix “Això Pinta Bé”.

c. Indicadors.

- Percentatge de visites escolars en relació al 2016
- Percentatge del cost unitari del programa en relació al 2016.
- Nombre d’obres presentades dins del concurs de dibuix.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Els centres escolars i els instituts de les comarques de Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Amb el programa Indika es fomenta la realització d’activitats pedagògiques que incorporen valors per aconseguir la 
sensibilització i la responsabilitat envers el patrimoni cultural. 

f. Costos previsibles

El cost previst és aproximadament de 90.000,00 euros anuals.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions financen fins a un 70% del cost de l’activitat per alumne, amb un topall de 2.25 euros/alumne, en el cas 
d’activitats de mitja jornada, i de 3.15 euros, en el cas d’activitats de jornada complerta.

3. Denominació: Projecte Art a l’Aula

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acords o convenis.

a. Definició

Amb aquest projecte, s’apropa l’art a les escoles, basat en portar la pràctica artística a les mateixes aules, per part de reconeguts 
artistes catalans, a través de tres aspectes fonamentals de tot aprenentatge: observar, aprendre i crear.

b. Objectius.

Augmentar el nombre d’escoles que participen del projecte i ampliar-lo a més comarques.

c. Indicadors.

- Número d’escoles que participen en el projecte Art a l’Aula.
- Diversitat de comarques que s’impliquen en el projecte.
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d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Entitats del territori amb projecte pedagògic d’introducció de l’art a l’aula.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Apropar l’art a les escoles, basat en portar la pràctica artística a les mateixes aules, per part de reconeguts artistes catalans, a 
través de tres aspectes fonamentals de tot aprenentatge: observar, aprendre i crear.

f. Costos previsibles

El cost previst es preveu en uns  15.000,00 euros anuals en funció de les possibilitats pressupostàries i dels serveis subvencionats.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes aportacions de la Diputació són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels consells 
comarcals.

4. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB UNIVERSITATS I ESTUDIS SUPERIORS

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acords o convenis.

a. Definició

Les línies de suport i de col·laboració amb les universitats amb implantació en el territori per al seu funcionament i la 
realització d’activitats en l’àmbit de la transferència de coneixement i l’extensió educativa superior.

a. Objectius.

Fomentar l’accés al coneixement i a la formació professional superior a les comarques de Girona. 

b) Indicadors.

- Nombre d’estudiants que participen en les accions subvencionades.
- Cost unitari del programa.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Universitats i escoles d’estudis superiors amb seu a les comarques de Girona.

d.  Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Es vol estimular l’accés de la població del territori als estudis universitaris i fomentar la transferència de coneixements dels 
projectes que es porten a terme.

e. Costos previsibles

El cost previst es  540.100,00 € anuals en funció de les possibilitats pressupostàries. 

f. Finançament 
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El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes aportacions de la Diputació són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels ens i 
equipaments culturals.

5. Denominació: PROMOCIÓ L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acords o convenis.

a. Definició

Línia de suport fonamentalment adreçada a les accions de difusió i promoció de la llengua catalana del Consorci de 
Normalització Lingüística

a. Objectius.

Fomentar l’accés al coneixement i a l’ús de la llengua catalana. 

b) Indicadors.

- Nombre d’estudiants que participen en les accions subvencionades.
- Cost unitari del programa.

c. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Consorci de Política Lingüística Catalana

d.  Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Es vol estimular l’accés de la població al coneixement i ús de la llengua catalana.
 
e. Costos previsibles

El cost previst es  120.000,00 € anuals en funció de les possibilitats pressupostàries. 

f. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

g. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

h. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes aportacions de la Diputació són compatibles amb l’obtenció d’altres fonts de finançament per part dels ens i 
equipaments culturals.

6. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA amb els equipaments museístics

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA COMPETITIVA pels equipaments integrats a la Xarxa Territorial de Museus de 
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les Comarques de Girona mitjançant la línia de subvencions adreçada al foment dels projectes culturals, i  CONCESSIÓ 
DIRECTA, per la resta de museus del territori, mitjançant acord o conveni.

a. Definició

Donar suport a l’activitat dels museus de les comarques de Girona, sempre i quan estigui relacionada amb accions l’objectiu 
dels quals sigui arribar a nous públics, la difusió i promoció del patrimoni cultural, etc.

b. Objectius.

Incrementar els públics dels museus, especialment amb accions encaminades a nous públics i a públic amb risc d’exclusió 
cultural.

c. Indicadors.

- Percentatge d’accions de creació de nous públics.
- Nombre de museus subvencionats.
- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Museu registrats en el catàleg de museus de la Generalitat de Catalunya. Altres equipaments museístics de la demarcació de 
Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Augment de la visibilitat dels museus de les comarques de Girona.

f. Costos previsibles

El cost previst es preveu aproximadament de  273.000,00 euros anuals en funció de les possibilitats pressupostàries, dels 
quals 255.000,00 euros es destinaran a la convocatòria de subvencions per al foment de projectes culturals als museus de les 
comarques de Girona.
 
g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Aquestes aportacions de la Diputació són compatibles amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

7. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A PATRIMONI ARQUEOLÒGIC

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Aportacions per al manteniment/conservació d’espais arqueològics singulars de les comarques de Girona.

b. Objectius.
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Donar suport a elements arqueològics rellevants i singulars de les comarques de Girona.

c. Indicadors.

- Nombre d’elements arqueològics amb subvenció.
- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ens públics titulars d’elements arqueològics catalogats en el catàleg del patrimoni arqueològic de la Generalitat de Catalunya.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la conscienciació social i pública de la necessitat de protegir el patrimoni arqueològic.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  92.928,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

8. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A PATRIMONI ARTÍSTIC

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Exposició, catalogació, preservació i divulgació de l’obra i del pensament de Domènec Fita. 
Organització de cursos, conferències, exposicions i altres activitats relacionades amb l’educació artística. 

b. Objectius.

Augmentar la sensibilitat entorn a l’art mitjançant accions de creació de nous públics.

c. Indicadors.

- Nombre d’assistents a les exposicions.
- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Ens públics i entitats públiques o privades que gestionin fons d’Art i desenvolupin accions de difusió de l’art.
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e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la conscienciació social i pública de la necessitat de protegir el patrimoni artístic.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 113.000,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

9. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A PATRIMONI LITERARI

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Suport a les principals accions de difusió del patrimoni literari que es desenvolupen a les comarques de Girona: jornades, 
diades, seminaris de treball, rutes, estudis i publicacions destinats a contribuir a la divulgació del patrimoni literari de les 
comarques de gironines.

b. Objectius.

Augmentar la sensibilitat entorn el patrimoni literari. Fomentar el coneixement dels autors de les comarques de Girona o que 
han deixat obra relacionada amb el territori.

c. Indicadors.

- Capacitat de difusió del suport de la Diputació de Girona
- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ens públics i entitats públiques o privades que gestionin patrimoni literari de les comarques de Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la conscienciació social i pública de la necessitat de protegir el patrimoni literari.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  93.900,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 
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El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

10. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A PATRIMONI IMMATERIAL

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Donar suport i promoure l’estudi i la protecció del patrimoni immaterial, especialment el vinculat a la memòria històrica.

Suport a les iniciatives de protecció i reconeixement del patrimoni immaterial català.

b. Objectius.

En tractar-se d’un patrimoni molt fràgil, el principal objectiu és detectar les principals accions de promoció i protecció del 
patrimoni immaterial del territori i donar-los suport.

c. Indicadors.

- Nombre d’accions subvencionades
- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ens públics i entitats públiques o privades que gestionin i/o treballin amb el patrimoni immaterial de les comarques de 
Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la conscienciació social i pública de la necessitat de protegir el patrimoni immaterial.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  25.000,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
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amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

11. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB ELS ENS LOCALS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA COMPETITIVA dins de la línia de subvencions per a la creació de públics per a la 
Cultura.

a. Definició

Donar suport als ens locals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona o que plantegen iniciatives 
culturals estratègiques per al territori i que no queden incloses en el Fons de Cooperació Cultural

b. Objectius.

Donar suport a les activitats culturals extraordinàries dins de la programació cultural dels municipis.

c. Indicadors.

- Percentatge d’accions subvencionades a Ajuntaments

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Ens locals que desenvolupin activitats culturals a les comarques de Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoció i foment de la cultura local.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 70.000,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

12. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB ENTITATS I EMPRESES CULTURALS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA COMPETITIVA en una part, dins de la línia de subvencions per a la creació de 
públics per a la Cultura, i CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.

a. Definició

Donar suport a entitats i associacions i empreses culturals que desenvolupen activitats culturals a les comarques de Girona o 
que plantegen iniciatives culturals estratègiques per al territori.

b. Objectius.

Fomentar les accions culturals en el marc de l’associacionisme de les comarques de Girona. Donar suport al desenvolupament  
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d’empreses culturals que programen projectes en el territori.

c. Indicadors.

- Percentatge d’accions subvencionades a ONLs.
- Percentatge d’empreses culturals subvencionades amb activitat directa a les comarques de Girona.

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Entitats públiques o privades que desenvolupin activitats culturals a les comarques de Girona o difonguin la cultura gironina 
fora del territori.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Promoció de l’associacionisme cultural i de les iniciatives culturals socials.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 171.500,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual, dels quals 135.300,00 euros es 
destinaran a la línia de subvencions per a la creació de públics per a la Cultura.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

13. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB EQUIPAMENTS CULTURALS AMB PARTICIPACIÓ DIRECTA DE 
LA DIPUTACIÓ

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Aportacions als equipaments culturals de la demarcació de Girona en els quals la Diputació de Girona hi té una participació 
directa o n’és el principal titular.

b. Objectius.

Consolidar la Xarxa d’equipaments culturals de la demarcació de Girona.

c. Indicadors.

- Cost unitari del programa

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Equipaments culturals de la demarcació de Girona, en què la Diputació de Girona hi té participació directe o n’és titular.
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e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Consolidar els equipaments culturals de les comarques de Girona.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  386.600,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

14. Denominació: COOPERACIÓ ECONÒMICA AMB EQUIPAMENTS CULTURALS ESTRATÈGICS

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.

Es tracta de  subvencions per activitats concretes i/o singulars, que molt difícilment poden tenir cabuda en una convocatòria 
pública.

a. Definició

Aportacions als equipaments culturals estratègics de la demarcació de Girona.

b. Objectius.

Garantir el manteniment de l’oferta cultural,

c. Indicadors.

- Nombre d’usuaris.
- Percentatge d’equipaments amb patrocinadors i/o mecenes

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Equipaments culturals estratègics de les comarques de Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Consolidar els equipaments culturals de les comarques de Girona.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 230.500,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

Administració Local Diputació



Pàg. 52Núm. 30 – 13 de febrer de 2017

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

15. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER ARTS ESCÈNIQUES

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.

a. Definició

Donar suport a les diverses tipologies d’arts escèniques del territori: circ i màgia, música, cinema i arts audiovisuals, dansa, 
teatre, etc.

b. Objectius.

Garantir l’equilibri territorial i temàtic de l’oferta cultural relacionada amb les arts escèniques. Fomentar la implicació dels 
municipis en els projectes d’arts escèniques. 

c. Indicadors.

- Nombre d’assistents.
- Percentatge d’iniciatives culturals municipals

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Ens públics i entitats públiques o privades que programin projectes i accions relacionades amb les arts escèniques.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Obtenir una bona programació d’arts escèniques en el territori, així com estimular la creativitat artística i cultural a la 
demarcació.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  1.093.750,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

16. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A CULTURA POPULAR I TRADICIONAL

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA COMPETITIVA en una part, dins de la línia de subvencions de música de cobla, i 
CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.
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a. Definició

Promoció i protecció de les principals manifestacions de cultura popular i tradicional.

b. Objectius.

Donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana. Garantir la 
difusió i coneixement dels elements i de les festivitats inscrites en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

c. Indicadors.

- Percentatge de festes i elements subvencionats inscrits en el catàleg del patrimoni festiu de Catalunya.

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Ens públics i entitats públiques o privades que promoguin accions relacionades amb la cultura popular i tradicional catalana.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la conscienciació social i pública de la necessitat de protegir la cultura popular.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns 107.000,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual, dels quals 26.250,00 euros es 
destinaran a la línia de subvencions de música de cobla

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

17. Denominació: SUBVENCIONS ESPECÍFIQUES PER A PREMIS I BEQUES CULTURALS

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant acord o conveni, en casos específics.

a. Definició

Premis i beques culturals que tenen com a objecte el foment de l’estudi de la història de les comarques de Girona, la difusió 
de la memòria històrica i la promoció de la creació artística i literària.

b. Objectius.

Donar suport a les principals iniciatives del territori relacionades amb premis i beques culturals.

c. Indicadors.

- Cost unitari del programa.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.
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Ens públics i entitats públiques o privades que organitzin premis i beques culturals.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Fomentar la participació i el coneixement dels premis i de les beques. Consolidar aquest tipus d’iniciatives en el territori.

f. Costos previsibles

El cost previst és d’uns  52.400,00 euros anuals, segons la disponibilitat pressupostària anual.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

La gestió la realitza el Servei de Cooperació Cultural de l’Àrea de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Benestar.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions poden finançar total o parcialment la totalitat de les despeses subvencionades i, es preveuen compatibles 
amb l’obtenció d’altres ajuts o ingressos.

D) SERVEI DE COMUNICACIÓ CULTURAL

El servei de Comunicació Cultural gestiona l’acció editorial de la institució a través de l’edició de publicacions de temàtica 
diversa, orientades a la divulgació dels valors que configuren el territori de les comarques gironines en els àmbits de les 
lletres, la història, la societat i el patrimoni natural i cultural

També desenvolupa programes de suport a edicions promogudes per ajuntaments, editors i entitats de la demarcació, i 
fomenta la recerca a través de línies de subvencions destinades les publicacions i les activitats promogudes pels centres i 
instituts d’estudis de les terres de Girona.

A) Línies de subvencions en concurrència mitjançant convocatòria

1. Denominació: FOMENT DE PRODUCCIONS EDITORIALS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb empreses 
editores i entitats no lucratives per a l’edició de llibres d’interès local i/o supramunicipal.

b. Indicadors.
- Tiratge dels llibres subvencionats en el cas dels llibres impresos.
- Nombre de consultes i/o adquisicions en el cas dels llibres digitals
- Nombre d’exemplars de les publicacions subvencionades distribuïts a centres d’ensenyament, biblioteques 

públiques, entitats culturals, arxius i altres centres de documentació i de consulta.
- Nombre de préstecs en cas que els llibres subvencionats estiguin a les biblioteques públiques.
- Grau de repercussió de les publicacions editades: ressenyes en els mitjans de comunicació, actes de divulgació de 

la publicació, etc.

c. Perfil dels/les beneficiaris/es: els editors (persones físiques i jurídiques) i les organitzacions no lucratives que editin 
llibres d’acord amb l’objecte de les bases

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: fomentar l’edició de llibres que contribueixin a divulgar la 
història, cultura, la societat, el patrimoni i els valors que configuren el territori de  les comarques gironines.

e. Costos previsibles: El cost previst és 85.000 €, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: el finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 
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subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

2. Denominació: SUBVENCIONS PER A PUBLICACIONS D’INTERÈS LOCAL EDITADES PER AJUNTAMENTS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els ajuntaments 
de les comarques gironines per a l’edició de llibres d’interès local.

b. Indicadors.
- Tiratge dels llibres subvencionats en el cas dels llibres impresos.
- Nombre de consultes i/o adquisicions en el cas dels llibres digitals
- Nombre d’exemplars de les publicacions subvencionades distribuïts a centres d’ensenyament, biblioteques 

públiques, entitats culturals, arxius i altres centres de documentació i de consulta.
- Nombre de préstecs en cas que els llibres subvencionats estiguin a les biblioteques públiques.
- Grau de repercussió de les publicacions editades: ressenyes en els mitjans de comunicació, actes de divulgació de 

la publicació, etc.
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: els ajuntaments i els organismes que en depenen, i les entitats municipals 

descentralitzades de l’àmbit de les comarques gironines que editin llibres d’acord amb l’objecte de les bases.
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: fomentar l’edició de treballs de recerca i/o divulgació sobre 

la història, el patrimoni i la vida local dels municipis de les comarques gironines.
e. Costos previsibles: El cost previst és 45.000 €, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: el finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

3. Denominació: SUBVENCIONS PER A EDICIONS DELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals gironins per a l’edició de treballs de recerca.

b. Indicadors.
- Tiratge de les publicacions subvencionades.

- Nombre d’exemplars de les publicacions subvencionades distribuïts a centres d’ensenyament, biblioteques 
públiques, entitats culturals, arxius i altres centres de documentació i de consulta.

- Grau de repercussió de les publicacions editades: ressenyes en els mitjans de comunicació, actes de divulgació de 
la publicació (presentacions, difusió per mitjans digitals, etc).

- Qualitat, visibilitat i impacte de les publicacions, segons els paràmetres establerts pels recursos d’avaluació de la 
producció científica. 

- En el cas de les publicacions digitalitzades, nombre de consultes i visualitzacions.
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: els centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines que editin 

monografies i revistes científiques d’acord amb l’objecte de les bases.
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: fomentar l’edició i divulgació de treballs d’investigació i 

d’aportacions d’interès en els àmbits humanístic i científic promoguts per les entitats de recerca locals i comarcals de 
les comarques gironines.

e. Costos previsibles: El cost previst és 55.000 €, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

4. Denominació: SUBVENCIONS PER A ACTIVITATS DELS CENTRES I INSTITUTS D’ESTUDIS LOCALS I COMARCALS

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL
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a. Objectius: L’objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb els centres i 
instituts d’estudis locals i comarcals gironins per a l’organització d’activitats de projecció de la recerca, de dinamització 
cultural i de divulgació de la recerca per mitjans digitals.

b. Indicadors.
- Nombre d’assistents a les activitats organitzades pels centres i instituts d’estudis objecte de subvenció.
- Divulgació i repercussió de les activitats realitzades: publicació de les actes, difusió dels continguts o dels resultats de 

les activitats per mitjans digitals (xarxes socials, web, etc) 
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: els centres i instituts d’estudis locals i comarcals de les comarques gironines que 

organitzin activitats de dinamització cultural o de projecció de la recerca, d’acord amb l’objecte de les bases
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: fomentar les activitats dels centres i instituts d’estudis 

orientades a projectar la recerca, donar a conèixer el patrimoni cultural i natural del territori i  i impulsar la comunicació 
pública per mitjans digitals de la recerca d’àmbit local.

e. Costos previsibles: El cost previst és 25.000 €, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: el finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

Subvencions de concessió directa. Subvencions nominatives

1. Denominació: SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS PER A LA COL·LABORACIÓ EN COL·LECCIONS D’INTERÈS 
LOCAL

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvencions nominatives o convenis específics. 

a. Objectius: L’objectiu d’aquestes subvencions  és la col·laboració econòmica de la Diputació amb aquells ajuntaments 
que editen publicacions d’interès local en forma de col·lecció, amb una periodicitat d’un volum l’any. Els ajuntaments 
que actualment tenen iniciada una col·lecció d’aquestes característiques i per als quals es preveu concedir una 
subvenció anual, en forma de conveni de col·laboració, són: Ajuntament de Figueres (Col·lecció “Juncària”), 
Ajuntament de Banyoles (“Quaderns de Banyoles”); Ajuntament de Torroella de Montgrí (Col·lecció “Territori i 
Recerca”), Ajuntament d’Olot (“Nova Biblioteca olotina”), Ajuntament de Cassà de la Selva (Col·lecció “Toponímia 
local” ).

b. Indicadors.
- Nombre d’exemplars del volum subvencionat distribuïts a centres d’ensenyament, biblioteques públiques, arxius 

i altres centres de documentació i de consulta.
- Nombre de consultes als volums antics de cada col·lecció en cas que estiguin digitalitzats i accessibles a través 

d’internet.
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: Els ajuntaments de les comarques gironines que editen una col·lecció pròpia dedicada 

a la divulgació d’estudis i treballs de temàtiques d’interès local, amb una periodicitat de publicació d’un títol/any.
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: contribuir a la continuïtat d’aquelles col·leccions municipals 

que tenen per objectiu difondre estudis i treballs sobre la història, el patrimoni natural i cultural i la vida local dels 
municipis.

e. Costos previsibles: El cost previst és 19.600 €, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: el finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

2. Denominació: Subvencions directes a empreses editores per a l’edició de revistes d’interès cultural de l’àmbit de les 
comarques gironines: 

2.1 Subvenció a l’Editorial Gavarres per a l’edició de les revistes “Gavarres”, “Les Alberes”, “Garrotxes” i “Cadí-Pedraforca”.

2.2 Subvenció a l’editorial Bonart Cultural SL per a l’edició de la revista “Bonart”.

2.3 Subvenció a l’Editorial Proscenium SL per a l’edició de la revista “Proscenium”.
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Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvenció nominativa.

a. Objectius: L’objectiu d’aquestes subvencions és la col·laboració econòmica de la Diputació amb empreses editores que 
publiquen revistes de temàtica cultural, per a les quals es difícil establir convocatòria de concurrència competitiva 
atesa l’especificitat d’aquests projectes editorials.

b. Indicadors.
- Nombre de subscriptors i d’exemplars venuts l’any anterior de cadascun dels números de la revistes impreses i 

número de consultes i/o subscriptors en el cas de les revistes en suport digital.
- Nombre d’exemplars de cada número distribuïts a centres d’ensenyament, biblioteques públiques, entitats 

culturals, arxius i altres centres de documentació i de consulta.
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: les empreses editores de les comarques gironines que publiquen revistes de temàtica 

cultural, en suport imprès o en suport digital, que tinguin per objectiu divulgar el patrimoni etnològic i cultural de 
les comarques gironines i difondre les activitats que en l’àmbit del teatre, l’art, i les lletres tenen lloc als diferents 
municipis.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: fomentar, a través de l’edició de publicacions periòdiques, la 
divulgació del patrimoni etnològic i la difusió de l’activitat cultural de les comarques gironines.

e. Costos previsibles: El cost previst és 34.000€, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: el finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

3. Subvenció directa a l’editora Accent Llibres (Edicions de la Ela Geminada) per a la coedició de la col·lecció “Biblioteca 
Betrana”

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvenció nominativa.

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta subvenció  és la col·laboració econòmica de la Diputació amb l’empresa editorial 
Accent Llibres per l’edició i recuperació de l’obra novel·lística completa de l’escriptor gironí Prudenci Bertrana.

b. Indicadors.
- Nombre d’exemplars venuts de cadascuna de les obres editades dins la col·lecció.
- Grau d’acceptació de la publicació per part de determinades institucions de caràcter intel·lectual o cultural, com 

és el cas de les universitats, entitats culturals de caràcter públic o privat o altres institucions anàlogues.
- Grau de repercussió de les publicacions editades: ressenyes en els mitjans de comunicació, actes de divulgació de 

la publicació (presentacions, difusió per mitjans digitals, etc)
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: Empresa editora que té entre els seus projectes editorials la recuperació d’obres 

descatalogades i la publicació d’edicions actualitzades d’autors fonamentals de les lletres gironines.
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: recuperar obres i autors representatius de les comarques 

gironines que han quedat fora de circulació i posar a l’abast d’ estudiants, investigadors i lectors en general edicions 
actualitzades d’aquests autors.

e. Costos previsibles: El cost previst és 5.000€, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor: La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

4. Subvenció directa a la fundació Institut Ramon Muntaner per a la convocatòria anual de deus beques de recerca local

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvenció nominativa.

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta subvenció és la col·laboració econòmica amb l’ Institut Ramon Muntaner (IRMU) per 
a la convocatòria anual de dues beques de recerca local dels àmbits de les ciències socials i humanes i de les ciències 
naturals.

b. Indicadors.
- Nombre de treballs presentats en la convocatòria anual de les beques de recerca.
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- Qualitat i innovació dels treballs presentats.
c. Perfil dels/les beneficiaris/es: Entitat sense ànim de lucre que té per finalitat la difusió i el suport als projectes 

d’investigació i de promoció cultural dels centres i instituts de parla catalana.
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Fomentar la recerca local en els àmbits de la història, el 

patrimoni natural i cultural i les ciències socials i humanístiques.
e. Costos previsibles: El cost previst és 10.000€, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

5. Subvenció directa a la fundació Institut Ramon Muntaner per a l’organització del Col·loqui d’Estudis Transpirininecs, de 
caràcter biennal

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvenció nominativa.

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta subvenció és la col·laboració econòmica amb l’entitat Institut Ramon Muntaner per a 
l’organització del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs, unes jornades d’estudi i debat sobre temàtiques relacionades 
amb el Pirineu que se celebren cada dos anys.

b. Indicadors.
- Nombre de persones inscrites en cada edició del Col·loqui d’Estudis Transpirinencs.
- Repercussió i projecció de l’activitat: difusió i publicació de les ponències.

c. Perfil dels/les beneficiaris/es: Entitat sense ànim de lucre que té per finalitat la difusió i el suport als projectes 
d’investigació i la promoció cultural dels centres i instituts de parla catalana.

c. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Afavorir la interconnexió entre els investigadors dels territoris 
pirinencs, amb vocació transfronterera, en què totes les llengües i cultures del Pirineu hi tenen cabuda.

d. Costos previsibles: El cost previst és 3.000€, segons la disponibilitat pressupostària anual, i amb caràcter biennal 
(cada dos anys)

e. Finançament: El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
f. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
g. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.

6. Subvenció directa a Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana per al foment de la recerca local de naturalesa 
associativa

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA, mitjançant subvenció nominativa.

a. Objectius: L’objectiu d’aquesta subvenció és la col·laboració econòmica amb la Coordinadora de Centres d’Estudis de 
Parla Catalana per fomentar el moviment de recerca associativa i promoure la coordinació i la projecció de la tasca que 
duen a terme els centres d’estudis de les comarques gironines en el marc d’actuació de la resta de territoris de parla 
catalana.

b. Indicadors.
- Nombre d’activitats dedicades al foment i la projecció de la recerca impulsades per la CCEPC 
- Participació i/o implicació dels centres d’estudis de les comarques gironines en les activitats realitzades.
- Repercussió i projecció de les activitats realitzades.

c. Perfil dels/les beneficiaris/es: Entitat sense ànim de lucre que agrupa i coordina els diferents centres d’estudis dels 
Països Catalans i que, entre els seus objectius, hi ha la comunicació i la promoció de les activitats d’investigació local.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Fomentar la recerca local i la coordinació entre els centres 
d’estudis de les comarques gironines i la resta d’entitats dedicades a la investigació local dels Països Catalans.

e. Costos previsibles: El cost previst és 8.000€, segons la disponibilitat pressupostària anual.
f. Finançament: El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació
g. Centre gestor:  La gestió és del Servei de Comunicació Cultural.
h. Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions: les subvencions són compatibles amb d’altres 

subvencions, ajudes, ingressos  o recursos per a la mateixa finalitat, excepte amb els ajuts que per al mateix projecte 
s’obtinguin de la Diputació de Girona o d’una entitat vinculada o participada per la Diputació.
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E) SERVEI DE BIBLIOTEQUES

1. Denominació. SUBVENCIONS PER FONS DOCUMENTAL i SUBSCRIPCIONS A PUBLICACIONS PERIÒDIQUES A LES 
BIBLIOTEQUES MUNICIPALS DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA I ALS PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA. 
 
El “Sistema de Lectura Pública” té com a marc legal la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya,  el 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del sistema de lectura pública de Catalunya i el Mapa de lectura 
pública (darrera actualització ACORD GOV/107/2014, de 15 de juliol)

L’article 2.3 a) del Decret 124/1999, atribueix a les Diputacions la competència en matèria d’adquisició de fons. El precepte 
estableix que aquest servei inclou essencialment, l’adquisició dels lots fundacionals de les biblioteques de nova creació i les 
adquisicions destinades al manteniment de les col·leccions bàsiques. 

El Ple de la Diputació del 22 de juliol de 2014 va aprovar les Bases reguladores de l’adhesió dels ajuntaments de població inferior 
a 3.000 habitants a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL). Un dels compromisos adquirits per la Diputació és “g) “La 
dotació d’adquisicions documentals per al manteniment del fons, en funció de les seves disponibilitats pressupostàries(...),

D’acord amb aquesta previsió legal, el Servei de Biblioteques col·labora en l’adquisició de fons (llibres, audiovisuals i 
subscripcions a diaris i revistes) per 58 biblioteques públiques municipals i per 18 Punts d’informació i Lectura

La materialització d’aquesta col·laboració es fa a través  d’un procediment de licitació pública per a la subscripció d’un 
contracte de serveis amb l’empresa adjudicatària que en resulti. L’empresa adjudicatària és l’encarregada de subministrar el 
material documental que sol·licitin les biblioteques i  la Diputació abona, contra factura, l’import del material adquirit per les 
biblioteques.

Es justifica, per tant, la no idoneïtat d’autoritzar les subvencions a través d’una convocatòria pública perquè són les pròpies 
biblioteques dels ajuntaments que integren el Sistema de Lectura Pública i els Punts d’informació i Lectura els seus beneficiaris 
en tots els casos.

a. Objectius.

Prestar suport als ajuntaments en la creació del fons inicial d’una biblioteca publica i/o contribuir al manteniment anual 
d’aquest fons (bibliogràfica, audiovisual o hemerogràfic) per garantir la vigència i utilitat.
 
b. Indicadors.
 

El material documental  subministrat. 
Nombre de subscripcions a revistes i diaris.

c. Perfil dels beneficiaris

Biblioteques municipals integrades al Sistema de lectura pública i sales de lectura adherides a la Xarxa de Punts d’informació 
i lectura

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció

Acompliment dels estàndards de documents per habitant i un cop assolides aquestes ràtios,  manteniment del fons actualitzat 
i d’interès per la ciutadania amb la incorporació de nous materials documentals

e. Costos previsibles (no cal que siguin exactes perquè el pressupost per l’any que ve encara no el tenim. Pot servir com a 
referència el del present exercici)

La partida no ha estat mai dotada a la seva màxima capacitat:
> Fons bibliogràfics i audiovisuals. La situació ideal seria que la Diputació garantís el 50% de les necessitats anuals de 

manteniment, que se xifren en una renovació del 10% del fons bàsic que dicta el Mapa de lectura pública, a banda de 
l’aportació al 100% dels lots fundacionals.

> Fons hemerogràfic: la situació ideal seria que la Diputació garantís el 50% de les necessitats anuals de manteniment 
del nombre de subscripcions,
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Pressupost 2016 per adquisició de material bibliogràfic i audiovisual: 348.000€

Pressupost 2016 per subscripcions a publicacions periòdiques: 141.500 €

f. Finançament (sempre ho seran amb fons propis de la Diputació)

Partida: 501 3321 22199
Partida:  501 3321 22001
 
Els diners esmerçats se sumen als de les partides dels propis ajuntaments i a les ajudes de la Generalitat de Catalunya (que 
haurien de sumar l’altre 50%)

f. Centre gestor 

Servei de Biblioteques 

g. Concurrència i compatibilitat 

És compatible amb qualsevol altra subvenció.

No hi ha concurrència perquè la subvenció arriba a totes i cadascuna de les biblioteques integrades al SLPC de més de 3.000 
habitants, i el repartiment es fa segons el grau d’adequació al Mapa de lectura pública i en conseqüència, a la capacitat de 
gestionar la subvenció. Per als municipis de menys de 3000 habitants tampoc no hi ha concurrència perquè la subvenció arriba 
a tots els municipis que disposen de sala de lectura i estan integrades en la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura (XPIL)

2. Denominació: PLA ESPECÍFIC D’OBRES.

En el marc de les actuacions que desenvolupi la Generalitat de Catalunya per afavorir que els equipaments de les biblioteques 
s’adeqüin als requeriments del Mapa de la lectura pública[1], la Diputació de Girona continuarà adherint-se amb una 
subvenció d’un mínim del 25% . 

Si la Generalitat no exerceix la seva competència impulsora, la Diputació podrà atorgar subvencions, amb la finalitat de 
finançar parcialment les obres de les biblioteques que corresponen al marc de lectura pública de Catalunya i que suposin 
l’adaptació als estàndards del Mapa tant per redacció de projecte, com per a construcció, mobiliari i equipament. 

La via per fer-ho, en els dos casos, serà la de la subvenció exclosa de concurrència perquè ens referim a un univers tancat de 
municipis (els referenciats al Mapa de lectura pública) amb la signatura d’un conveni posterior.

a. Objectius.

Prestar suport als ajuntaments en la construcció o millora d’equipaments bibliotecaris adequats als mínims que fixa el govern 
de Catalunya a través del Mapa de lectura pública 

b. Indicadors.

- Número d’obres de construcció, rehabilitació i millora dels serveis bibliotecaris
- Grau d’adequació al Mapa de lectura pública .

c. Perfil dels beneficiaris
 
Municipis gironins  de més de 2.700 habitants  contemplats al Mapa de la lectura pública. 

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
 
Acompliment dels estàndards del Mapa de lectura pública. 

e. Costos previsibles 
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Variable segons la demanda municipal. 

Cal preveure un mòdul que permeti el càlcul de subvencions tant per la redacció del projecte, com per la construcció com per 
al mobiliari i l’equipament. Aquest mòdul s’aplicarà als m2 útils que determina el Mapa de lectura pública i la subvenció serà 
del percentatge que es decideixi. Fins ara ha estat del 25% perquè la Generalitat de Catalunya cobria fins al 50%. 

Exemples de mòdul de l’any 2007 (cal actualització) segons DECRET 245/2007, de 6 de novembre, de convocatòria per a la 
formulació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 

Mòdul per subvenció de redacció de projectes: 80 €/m2
Mòdul per a obres i instal·lacions:  1.160 euros/m²
Mòdul per mobiliari,  equipament i senyalització: 340 euros/m²

Finançament (sempre ho seran amb fons propis de la Diputació)
 
Partida: 231 332 76200
Els diners esmerçats se sumen als de les partides dels propis ajuntaments i a les ajudes de la Generalitat de Catalunya (que 
poden arribar al 50%)
 
Centre gestor 
 
Servei de Biblioteques 
 
Concurrència i compatibilitat 
 
És compatible amb qualsevol altra subvenció sempre que no es superin els màxims establerts legalment.
 
No hi ha concurrència perquè els destinataris són els municipis inclosos en el Mapa de Lectura Pública.

3. Denominació. Subvencions per al personal de bibiliteques.

En la mesura que s’inaugurin equipaments adequats a tots i cadascun dels requeriments del Mapa de la lectura pública la 
Diputació de Girona col·labora amb l’ajuntament subvencionant durant 3 anys una de les places de la plantilla.
 
La via per fer-ho és la subvenció exclosa de concurrència perquè es tracta d’un univers tancat de municipis (els referenciats i 
adequats al Mapa de lectura pública) amb la signatura d’un conveni posterior.

a. Objectius.
 
Prestar suport als ajuntaments en el moment de posar en funcionament  un equipament bibliotecari adequat als mínims que 
fixa el govern de Catalunya a través del mapa de lectura pública 

b. Indicadors.
 

Nombre d’ajuntaments beneficiats
Nombre de personal contractat

c. Perfil dels beneficiaris
 
Biblioteques municipals dels municipis gironins amb més de 2.700 habitants,  contemplats i adequats al Mapa de la lectura 
pública en el moment de la seva posta en funcionament. 
 
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
 
Acompliment dels estàndards del Mapa de lectura pública, ajudant l’ajuntament en l’esforç inicial.. 

e. Costos previsibles 
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Segons categoria de plaça a subvencionar i sempre d’acord a les taules salarials de la Diputació de Girona. 
 
DIRECTOR A1: 42.855,08€
DIRECTOR A2: 40.638,04€
DIRECTOR C1: 29.393,87€
 
Finançament (sempre ho seran amb fons propis de la Diputació)
 
Partida: 231 332 46200
Els diners esmerçats se sumen als de les partides dels propis ajuntaments
 
Centre gestor 
 
Servei de Biblioteques 
 
Concurrència i compatibilitat 
És compatible amb qualsevol altra subvenció sempre que no es superin els màxims establerts legalment.

No hi ha concurrència perquè els destinataris són els municipis inclosos en el Mapa de Lectura Pública en el moment d’estrenar 
un equipament adequat..
 
4.  Denominació. SUBVENCIONS PER RENOVACIÓ PARC INFORMÀTIC D’ÚS PÚBLIC DE LES BIBLIOTEQUES 
MUNICIPALS DEL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA I ALS PUNTS D’INFORMACIÓ I LECTURA. 
 
El “Sistema de Lectura Pública” té com a marc legal la Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya,  el 
Decret 124/1999, de 4 de maig, sobre els serveis i el personal del sistema de lectura pública de Catalunya i el Mapa de lectura 
pública (darrera actualització ACORD GOV/107/2014, de 15 de juliol)
 
L’article 2.3 D) del Decret 124/1999, atribueix a les Diputacions la competència en matèria de suport tècnic i informàtic. I 
el Mapa de lectura pública estableix una ràtio a nivell municipal dels punts informàtics d’ús ciutadà. Deixant de banda els 
ordinadors dels espais de formació, es calculen 6 punts per a les poblacions de 3.000 habitants i a partir d’aquesta franja de 
població aquests 6 punts s’incrementen en 1 punt d’accés per a cada 1.000 habitants fins als 30.000 habitants i a partir dels 
30.000 habitants, l’increment és d’1 per cada 2.000 habitants
 
En les Bases reguladores de l’adhesió dels ajuntaments de població inferior a 3.000 habitants a la Xarxa de Punts d’Informació 
i Lectura (XPIL) es preveu que aquests centres disposin entre 2 i 6 ordinadors per a ús públic depenent de la franja de població 
del municipi (menys de 600, de 600 a 1600 i de 1600 a 3000).  En el seu paper de suport als municipis, el Servei de Biblioteques, 
dins les seves possibilitats, presta suport en aquest sentit també a la xarxa de PILs.
 
Actualment es compta amb un parc públic de 634 ordinadors per 58 biblioteques públiques municipals i per 18 Punts 
d’informació i Lectura. Aquest parc presentava fa 5 anys un grau mlt elevat d’obsolescència. Amb ajudes de la Diputació, 
actualment, només la meitat del parc té més de 5 anys i s’espera que en acabar el 2016, només una sisena part presentarà 
aquesta obsolescència. De manera que cada any es pugui anar renovant una sisena part del parc. 
 
La materialització d’aquesta col·laboració es fa a través  d’un procediment de licitació pública per a la subscripció d’un 
contracte de subministrament amb l’empresa adjudicatària que en resulti. Els ordinadors es reparteixen entres totes les 
biblioteques públiques i sales de lectura, segons l’edat dels ordinadors a substituir.
 
Es justifica, per tant, la no idoneïtat d’autoritzar les subvencions a través d’una convocatòria pública perquè són les pròpies 
biblioteques dels ajuntaments que integren el Sistema de Lectura Pública i els Punts d’informació i Lectura els seus beneficiaris 
en tots els casos.
 
a. Objectius.
 
Prestar suport als ajuntaments en el manteniment del parc informàtic d’ús públic de les biblioteques del Sistema de lectura 
pública i de la xarxa de PILs
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b. Indicadors.
 

• Grau d’obsolescència del parc informàtic d’ús públic
• Nombre d’ordinadors subministrats.

c. Perfil dels beneficiaris
 
Biblioteques municipals integrades al Sistema de lectura pública i sales de lectura adherides a la Xarxa de Punts d’informació 
i lectura
 
d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
 
Manteniment del parc informàtic necessari segons els estàndards
 
e. Costos previsibles (no cal que siguin exactes perquè el pressupost per l’any que ve encara no ho tenim. Pot servir com a 
referència el del present exercici)
 
Pressupost 2016 per adquisició de material informàtic per a les biblioteques : 50.000€
 
e. Finançament (sempre ho seran amb fons propis de la Diputació)
 
Partida: 501 3321 62600
 
f. Centre gestor 
 
Servei de Biblioteques 
 
g. Concurrència i compatibilitat 
 
És compatible amb qualsevol altra subvenció.
 
No hi ha concurrència perquè la subvenció arriba a totes i cadascuna de les biblioteques integrades al SLPC o a la xarxa de 
PILs, i el repartiment es fa segons el grau d’obsolescència de l parc existent.

F) SERVEI DE MONUMENTS

 Línies de subvencions i programes:

1.- Denominació: SUBVENCIONS A AJUNTAMENTS, ENTITATS I PARTICULARS PER A LA RESTAURACIÓ I 
CONSERVACIÓ D’IMMOBLES D’INTERÈS PATRIMONIAL. PLA DE MONUMENTS.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA ANUAL..

a. Objectius: 

Que els ajuntaments, ens locals, entitats o particulars de la província de Girona, amb l’ajut de la Diputació, puguin restaurar 
i conservar els béns immobles d’interès patrimonial, millorar-ne les condicions i promoure’n l’estudi i la visita.

b. Indicadors.

- Número d`obres de restauració i rehabilitació realitzades.

c. Beneficiaris: 

Ajuntaments; entitats públiques (consells comarcals, mancomunitats, consorcis, etc i particulars.

d. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: 
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Promoure la protecció, difusió i coneixement del patrimoni històric gironí.

e. Costos previsibles: 

El cost previst per a l’exercici 2017 és de 1.000.000 €; per al 2018, 1.100.000 € i per al 2019, 2.200.000 €.

f. Finançament: 

Amb fons propis de la Diputació.

g. Centre Gestor: 

El Servei de Monuments.

h. Concurrència i compatibilitat: 

L’ajut pot finançar fins el 90 % del projecte o acció subvencionada (segons les característiques particulars) des d’un mínim de 
10.000,00 € fins a un màxim de 50.000,00 €.. És compatible amb altres subvencions.

2.- Denominació: AJUTS A AJUNTAMENTS, ENTITATS O PARTICULARS I ONL.

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA.

1. Objectius: Protecció, promoció i difusió del patrimoni històric immoble de les comarques gironines, amb caràcter 
d’urgència, especificitat, immediatesa i idoneïtat en el temps

2. Indicadors:

-  Incidència de la subvenció concedida en relació a la repercussió de la promoció i difusió del patrimoni històric per 
part dels ajuntament, en forma de visites als monuments per part dels ciutadans, 

- Actuacions de promoció i difusió realitzades per part dels ajuntaments per promoure el patrimoni municipal 
subvencionat.

3. Beneficiaris: Ajuntaments, entitats públiques i particulars.

4. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Promoure la protecció, difusió i coneixement del patrimoni 
històric gironí.

5. Costos previsibles: Per l’any 2017, 2018 I 2019  hom preveu una aportació de  144.050,00 € anuals.  

6. Finançament: Fons propis de la Diputació

7. Centre gestor: El Servei de Monuments.

8. Concurrència i compatibilitat: L’ajut és variable, pot finançar fins el 100% de l’activitat, però no és habitual a causa de 
la migradesa del pressupost. Històricament ha anat des d’un 5 a un 90 %. No hi ha ni un màxim ni un mínim.

3.- Denominació: AJUTS A ONL PER ESTUDIS I DIFUSIÓ DEL PATRIMONI, GRETA, CURSOS I DIFUSIÓ. 

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA.

Objectius: Protecció, promoció i difusió del patrimoni històric immoble de les comarques gironines. En casos específics per 
problemàtiques concretes i ajuts amb caràcter plurianuals, que no es poden afrontar únicament amb un ajut puntual.

Indicadors: Actuacions de promoció i difusió realitzades per part dels ajuntaments per promoure el patrimoni municipal 
subvencionat.
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Beneficiaris: Ajuntaments, entitats públiques i particulars.

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Promoure la protecció, difusió i coneixement del patrimoni històric 
gironí. En general, aquesta via s’utilitza per intervencions plurianuals, mentre l’anterior és per actuacions puntuals.

Costos previsibles: Per als exercicis 2017, 2018 i 2019, 12.000 € anuals.

Finançament : Íntegrament amb fons propis de la Diputació.

Centre Gestor: El Servei de Monuments.

Concurrència i Compatibilitat: L’ajut és variable, pot finançar fins el 100% de l’activitat, però no és habitual a causa de la 
migradesa del pressupost. Històricament ha anat des d’un 5 a un 90 %. No hi ha ni un màxim ni un mínim.

4.- CONVENIS AMB ONL PER A INVERSIONS EN GRANS MONUMENTS.

Forma d’atorgament: Concessió directa.

4.1) Objectius: Protecció, promoció i difusió del patrimoni històric immoble de les comarques gironines. En casos 
excepcionals per afrontar problemàtiques concretes i ajuts amb caràcter plurianuals, que no es poden afrontar 
únicament amb un ajut puntual.

4.2) Indicadors: Actuacions de promoció i difusió realitzades per part de les entitats sense ànim de lucre subvencionades 
per promoure el patrimoni  històric dels grans monuments  subvencionats. Participació de les ONL en les actuacions 
municipals tendents a la promoció i difusió del patrimoni artístic municipals.

4.3) Beneficiaris: Ajuntaments; entitats públiques (consells comarcals, mancomunitats, consorcis, etc) i particulars.

4.4) Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Promoure la protecció, difusió i coneixement del patrimoni 
històric gironí, concretat en el finançament de les obres que afecten als grans monuments de la demarcació de Girona.

4.5) Costos previsibles: Per l’any  2017 hom preveu un pressupost de 200.000 € (tot i que encara no està inclòs en el 
pressupost). Per a l’any 2018, 250.000 € i per a l’any 2019, 250.000 €.

4.6) Finançament : Íntegrament amb fons propis de la Diputació.

4.7) Centre Gestor: El Servei de Monuments.

4.8) Concurrència i Compatibilitat: L’ajut és variable, pot finançar fins el 100% de l’activitat, però no és habitual a causa 
de la migradesa del pressupost. Històricament ha anat des d’un 5 a un 90 %. No hi ha ni un màxim ni un mínim.

G) CENTRE DE LA IMATGE (INSPAI)

1. Primer guanyador. Edició joves fotògrafs.

a) Definició.

La Diputació de Girona porta a terme, des de fa molts anys, actuacions en l’àmbit de la fotografia i dels audiovisuals, en 
consonància amb les seves funcions de suport als ens locals de la demarcació de Girona i de serveis als ciutadans. Entre altres 
activitats, promou l’activitat dels professionals de la fotografia, amb la convocatòria de premis i l’organització d’exposicions, 
edició de catàlegs i altres iniciatives que contribueixen a la divulgació de l’obra d’aquests professionals.

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA I CONVOCATÒRIA OBERTA.

b) Objectius
 
L’objecte de la convocatòria del premi Joves Fotògraf(e)s de les Comarques Gironines és promoure els treballs dels fotògraf(e)
s joves de les comarques gironines, assegurant d’aquesta manera els objectius d’INSPAI:
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- Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs/es.
- Fomentar la creació fotogràfica.
- Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants per a que gaudeixin de les tendències de la producció 

fotogràfica actual (i local).
- Per als autors(es), perseguir la promoció i la projecció dels professionals de la fotografia i, en especial, dels nous 

talents de les comarques gironines.
- Per als municipis, el suport als Ajuntaments oferint una proposta cultural a través d’una exposició itinerant i el 

corresponent catàleg.
- Ingressar el treball i l’obra de joves fotògrafs i fotògrafes i incrementar els fons fotogràfics d’INSPAI, passant a formar 

part del patrimoni de l’Ens.

Els objectius del premi en metàl·lic per als guanyadors/res són el de fomentar la creació i la promoció del seu treball i 
d’esperonar-lo a fer de la fotografia la seva professió.
 
c) Indicadors.

Demanda d’oferta cultural d’exposicions de fotografia per part dels ajuntaments i entitats culturals vàries, així com festivals 
nacionals i internacionals.

d) Perfil dels beneficiaris.

La convocatòria s’adreça als professionals de la fotografia de la demarcació de Girona.

e) Efectes a aconseguir.

La promoció de l’art de la fotografia a través de la pròpia promoció dels artistes de la demarcació de Girona.

f) Costos previsibles.

Els costos seran de 1.250 € anuals.

g) Finançament.

Amb fons propis de la Diputació.

h) Centre gestor.

Centre de la imatge (INSPAI).

2.Subvencions Nominatives

Aplicació 502 3322 46201 A l’Ajuntament de Garrigàs - Mirador Photo: 1.500 €

Aplicació 502 3322 46202 A l’Ajuntament de Platja d’Aro - Jornades fotogràfiques: 1.000 €

Aplicació 502 3322 46203 A l’Ajuntament Palafrugell - Biennal fotografia X. Miserachs: 2.500 €

Aplicació 502 3322 46204 A l’Ajuntament d’Olot - Biennal Olot Fotografia: 1.000 €

Aplicació 502 3322 48002 A Associació Amics Fotografia Torroella Montgrí - Activitats foment fotografia: 1.000 € 

AREA DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

A) SERVEI DE MEDI AMBIENT

Eixos estratègics
El servei de Medi ambient treballa en 5 eixos estratègics per al foment de polítiques de sostenibilitat en l’àmbit local, cadascuna 
amb uns objectius generals:
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1. Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l’economia verda:
Disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis de comarques gironines, amb especial atenció a l’energia i l’aigua 
i disminuir les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Promoure l’ocupació en sectors emergents d’eficiència energètica, 
energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de residus i incentivar l’economia verda com a motor de la recuperació 
econòmica amb capacitat de generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable.

2. Gestió forestal sostenible i Prevenció d’incendis forestals: 
Donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. per a actuacions 
en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals. Donar Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora.

3. Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat:
Aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les comarques gironines amb especial atenció als 
espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport al  municipis en 
la restauració, conservació i millora del patrimoni natural. 

4. Gestió sostenible del territori com a actiu per al desenvolupament local: 
Promoure una gestió integrada del territori com a matriu on es desenvolupen els processos ecològics, entre els quals hi 
ha l’activitat de sectors estratègics per a les persones (agricultura, transport, cicle de l’aigua, cicle dels materials, activitat 
forestal).

5. Educació ambiental:
Aquest és un eix transversal que es planteja com a complementari dels eixos anteriors per involucrar la població en l’assoliment 
d’objectius.
Promoure el coneixement i sensibilització de la població escolar respecte al medi natural de les comarques gironines
Promoure la sensibilització de la població general respecte al canvi global (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, espècies 
invasores, transformació del territori, contaminació) i les bones pràctiques ambientals per disminuir-lo.
Aquests eixos es desenvolupen mitjançant programes de subvencions a ajuntaments, consorcis i altres organismes públics, 
així com ens privats.
Cada programa de subvencions respon a un o més eixos estratègics, en funció dels objectius específics i dels destinataris i pot 
ser canalitzada mitjançant convocatòries públiques, ajuts directes o convenis de col·laboració, segons sigui el cas.

Programa de foment de la sostenibilitat

Eixos estratègics: 1, 2 i 4

Línia “Del Pla a l’Acció”
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria en concurrència pública de subvencions que serà en la modalitat 
oberta, amb possibilitat de fer diferents processos de selecció i adjudicació consecutius en un mateix exercici.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Subvencionar actuacions contemplades en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d’acció per a l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) adreçades a la reducció d’emissions de gasos d’efecte hivernacle i a la millora de l’eficiència 
energètica en els municipis gironins.

2) Indicadors.
Línia 1: 

• Número de pòlisses de llum analitzades en el conjunt de municipis gironins
• Número de municipis gironins amb serveis de comptabilitat i/o programes de comptabilitat energètica subvencionats/

Número total de municipis adherits al Pacte d’alcaldes 
• Reducció de la despesa municipal anual generada per l’optimització de la contractació
• Coeficient estalvi generat per l’inversió (%); estalvi total generat / subvenció atorgada

Línia 2:
• Número de punts de càrrega semiràpida i ràpida públics per a vehicles elèctrics subvencionats
• Número total de càrregues anuals realitzades en aquests punts
• Reducció en l’emissió tones de C02/any
• Venda / consum anual en MWH dels punts de recàrrega
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• Emissions de CO2 procedent de combustibles i electricitat de l’administració local (MtCO2/TWh.
• Energies renovables (% consum elèctric).

Línia 3: 
• Producció anual d’energia renovable MWh
• Estalvi energètic MWh
• Reducció en l’emissió tones de C02/any
• Coeficient estalvi generat per la inversió (%); estalvi municipal total generat/subvenció atorgada

Línia 4: 
• Inversió mobilitzada en millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic
• Estalvi energètic MWh
• Reducció en l’emissió tones de C02/any
• Coeficient estalvi generat per l’inversió inversió (%); estalvi total generat / subvenció atorgada
• Emissions de CO2 procedent de combustibles i electricitat de l’administració local (MtCO2/TWh).
• Energies renovables (% consum elèctric).

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Ajuntaments que compten amb un PAES o PAESC aprovat.

4) Costos previsibles
Fins a 1.100.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Línia d’instal·lació de calderes i microxarxes i xarxes de calor amb biomassa en edificis públics 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria en concurrència pública de subvencions que serà en la modalitat 
oberta, amb possibilitat de fer diferents processos de selecció i adjudicació consecutius en un mateix exercici. 

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Subvencionar inversions per a la instal·lació de calderes, microxarxes  o xarxes  de calor alimentades amb biomassa  
contemplades en els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) aprovats.

2) Indicadors.
• Producció anual d’energia renovable
• Reducció en l’emissió tones de C02/any
• Tones d’estella consumides i procedència 
• Emissions de CO2 procedent de combustibles i electricitat de l’administració local (MtCO2/TWh).

3) Perfil dels/de les beneficiaris/es
Ajuntaments que compten amb un PAES aprovat.

4) Costos previsibles
Fins a 400.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.
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7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Programa de política forestal

Eix estratègic: 2

El programa dóna suport a l’activitat forestal com a motor de desenvolupament local, prevenció d’incendis i font de recursos 
renovables, fomenta la biodiversitat en els boscos i espais oberts i promou la ramaderia extensiva com a mètode de gestió 
sostenible del territori.

Aquest programa és molt extens i s’executa mitjançant diferents modalitats, en funció de cada línia de treball, sota el principi 
de resoldre per convocatòria pública totes les subvencions susceptibles de ser canalitzades a través d’aquest procediment 
i aplicar el principi d’eficiència administrativa en els supòsits en que no és oportú obrir convocatòria quan els possibles 
beneficiaris són molt definits i restringits per motiu de territori; en aquests casos es canalitza la col·laboració mitjançant 
subvencions nominatives al pressupost general de la Diputació.

D’una banda, mitjançant convocatòria pública de subvencions en matèria forestal, es dóna suport als ajuntaments i a les 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) per a l’execució de treballs en els terrenys forestals i camins municipals. 

De l’altra, es col·labora amb les ADF en el dispositiu de vigilància de prevenció d’incendis que aquestes organitzen a 
l’estiu als massissos de més alt risc d’incendis (Ardenya, Gavarres, Montgrí, Cap de Creus, Albera i Montseny). Aquesta 
col·laboració s’estableix amb 4 actors: La Federació d’ADF de les Gavarres agrupa totes les ADF de l’Ardenya, Gavarres i 
el Montgrí i l’Associació d’ADF de l’Alt Empordà agrupa les del Cap de Creus i l’Albera, mentre que el sector gironí del 
Montseny disposa de dues ADF (Guilleries-Montseny i Riells del Montseny) que cobreixen la totalitat d’aquest territori. En 
aquest cas, es consignaran les subvencions de forma nominativa al pressupost i es formalitzaran mitjançant els convenis 
corresponents.

Línia de suport als ajuntaments per a actuacions en camins forestals i la prevenció d’incendis forestals.

Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions que serà en la modalitat oberta, amb 
possibilitat de fer diferents processos de selecció i adjudicació consecutius en un mateix exercici.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Suport a la sega de marges de camins (1 m d’amplada a banda i banda) de titularitat o gestió municipal. Arranjament de 
camins de titularitat o gestió municipal inclosos en un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. Redacció o actualització del Pla 
Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.

2) Indicadors.
Número i % de km de sega de marges de camins subvencionats/km de marges  camins a segar sol·licitats
Número i % de km de de camins arranjats subvencionats/km de marges  camins a arranjar sol·licitats
Número d’Ajuntaments subvencionats per a la redacció o actualització de Plans municipals de Prevenció d’incendis forestals.
Canvi anual de l’àrea forestal (%).

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Tots els ajuntaments de la província de Girona.

4) Costos previsibles
Fins a 450.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.
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7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Línia de suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora

Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions que serà en la modalitat oberta, amb 
possibilitat de fer diferents processos de selecció i adjudicació consecutius en un mateix exercici.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible de boscos de titularitat municipal. Constitució i ampliació 
d’una xarxa de rodals de boscos a evolució lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les comarques gironines. 
Suport als ajuntaments en actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada amb objectius de conservació. Suport a la 
realització d’altres actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores. Creació d’espais oberts mitjançant 
la recuperació d’antics conreus o pastures.  Millora i manteniment d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva 

2) Indicadors.
Número i superfície de rodals de boscos a evolució lliure incrementada anual.
Ha d’espais recuperats per a pastura.
Número de infraestructures ramaderes implementades o reparades
Número i superfície d’actuacions de millora incloses en un programa anual de millores / en un Instrument d’ordenació 
forestal
Superfície forestal enterament protegida (%).
Canvi anual en l’àrea forestal (%).

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Tots els ajuntaments de la província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys 
forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, que tinguin o plantegin acords 
de custòdia de boscos de titularitat privada.

4) Costos previsibles
Fins a 110.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Línia de suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques gironines
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions que serà en la modalitat oberta, amb 
possibilitat de fer diferents processos de selecció i adjudicació consecutius en un mateix exercici.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar suport al funcionament de les ADF i a llurs treballs de prevenció d’incendis forestals planificades en els plans de 
prevenció d’incendis. Contribuir a la viabilitat dels treballs de prevenció d’incendis que no generen ingressos per fomentar 
l’execució dels plans de prevenció d’incendis i el compliment de la normativa en aquesta matèria.

2) Indicadors.
Km de camins arranjats
Km de marges segats
Nº de Plans de Prevenció d’Incendis d’àmbit  ADF redactats/actualitzats
Canvi anual en l’àrea forestal (%).
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2) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Totes les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites 
al registre corresponent.

3) Costos previsibles
Fins  a 200.000  euros anuals, en funció del pressupost disponible.

4) Finançament
Finançament amb fons propis.

5) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

6) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Línia de suport a les ADF per a l’establiment d’un operatiu de vigilància per a la prevenció d’incendis forestals en espais 
naturals protegits durant l’època d’alt risc d’incendi

Línia en què no es considera pertinent el procediment de concurrència competitiva donat que es tracta d’una acció vinculada 
als espais naturals protegits de major risc d’incendi de la província (Ardenya, Gavarres, Montgrí, Cap de Creus, Albera i 
Montseny) i a 4  entitats (ADF o federacions o associacions d’ADF) que, pel seu caràcter territorial i les funcions que els atorga 
la llei 6/1988, forestal de Catalunya, són les adequades per plantejar aquest operatiu. Per tant, es canalitza aquesta línia 
mitjançant subvencions nominatives que es formalitzaran mitjançant convenis.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Disposar d’un mecanisme de detecció de situacions de risc amb capacitat per a una primera intervenció en focs incipients 
o per apagar fogueres o barbacoes no autoritzades. La presència d’agents de prevenció d’incendis al territori pretén actuar 
també com a element de dissuasió de conductes que generin risc d’incendi forestal.

2) Indicadors. 
Hores de vigilància per temporada
Incidències informades per cada ADF
Número d’intervencions de camp realitzades
Canvi anual en l’àrea forestal (%).

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
La Federació d’ADFs de les Gavarres, que agrupa les ADFs de l’Ardenya, Gavarres i el Montgrí, l’Associació d’ADFs de l’Alt 
Empordà, que agrupa les ADFs del Cap de Creus i l’Albera i les ADFs de Riells del Montseny i Guilleries-Montseny, que 
cobreixen tot el territori gironí del Parc del Montseny.

4) Costos previsibles
Fins a 150.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli als 
convenis corresponents.

Programa de suport al sector agrari

Línia de suport a les organitzacions agràries de majora representativitat. 
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Eixos estratègics: 4

El programa fomenta, d’una banda, el paper de les organitzacions agràries de major implantació a comarques gironines com a 
promotores de l’activitat pagesa i forestal respectuosa amb el territori, donat que aquesta activitat és la principal responsable 
de la bona gestió del sòl no urbanitzat. De l’altra, dóna suport a les principals fires agràries tradicionals amb l’objectiu 
contribuir a la viabilitat econòmica de les explotacions agràries, a través de la millora de les condicions de comercialització 
de llurs productes.

Aquest programa s’executa mitjançant dues línies de subvencions. Totes dues línies es materialitzen mitjançant subvencions 
nominatives, donat el reduït nombre d’interlocutors i la limitada dotació pressupostària que es posa a la seva disposició. 

Línia de subvencions nominatives, que caldrà formalitzar mitjançant convenis de col·laboració específics. 

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Fomentar del consum de Quilòmetre zero i la venda de proximitat de productes agroalimentaris, directa dels pagesos als 
consumidors i facilitar els canals de comunicació directa i el coneixement, per part dels ciutadans, dels productes oferts a 
comarques gironines.

Donar suport a la producció vinculada al territori: races i varietats autòctones i productes que estimulin la gestió forestal, com 
el suro, les castanyes o la biomassa forestal en forma d’estella.
Incentivar les pràctiques agràries respectuoses amb el medi i les persones, amb especial esment de l’agricultura i ramaderia 
ecològiques.

2) Indicadors
Relació de productes agroalimentaris, obtinguts amb bones pràctiques, promoguts anualment

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Unió de pagesos, Joves agricultors i ramaders de Catalunya, Consorci forestal de Catalunya i Associació d’entitats locals 
propietàries forestals de Catalunya ELFOCAT. 

4) Costos previsibles
Fins a 22.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli als 
convenis específics.

Línia de suport a fires agràries tradicionals 
Línia de subvencions nominatives, que caldrà formalitzar mitjançant convenis de col·laboració específics. 

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar suport a les principals fires agràries tradicionals, per augmentar la seva repercussió entre el públic, facilitar la 
comercialització de productes agrícoles i ramaders i contribuir a la capacitat tècnica de les explotacions agràries de comarques 
gironines. 

2) Indicadors.
Número de visitants/fira
Número d’expositors/fira

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Ajuntaments o Associacions organitzadores de les fires següents: Sant Lluc d’Olot (des de 1314), Sant Martirià de Banyoles 
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(1978), Sant Andreu de Torroella de Montgrí (1393), Fira del Cavall del Ripollès de Llanars, (2011), Cavall de Puigcerdà (1981), 
Campllong (1980). 

4) Costos previsibles
Fins a 70.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli als 
convenis específics.

Programa de foment de l’educació ambiental

Eixos estratègics: 1, 3 , 4 i 5
Aquest programa promou l’educació ambiental com a eina de gestió de competències municipals en medi ambient, potencia 
la qualitat de l’oferta d’activitats d’educació ambiental i facilita l’accés a les activitats per part de la població, amb especial 
èmfasi als alumnes escolars, però també a la ciutadania en general.
Aquest programa es desenvolupa a partir de dues línies de subvencions.

Línia de subvencions Del mar als cims 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la població escolar i promoure la sensibilització 
dels alumnes respecte al patrimoni natural i la biodiversitat dels espais naturals, els seus valors naturals i la necessitat de 
conservar-los. 

2) Indicadors.
Número d’activitats educatives ofertades en relació als diferents espais naturals i biogeogràfics gironins.
Número d’activitats subvencionades per  cada espai natural o biogeogràfic 
Número d’escoles i alumnes participants en els programes.
Grau de satisfacció dels usuaris segons els qüestionaris rebuts.
Número de programes en que hi ha vinculació entre l’escola i el seu entorn natural.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Els beneficiaris finals són tots els alumnes de les escoles de municipis gironins que participin en les activitats seleccionades 
les  bases específiques reguladores i mitjançant convocatòria pública. La subvenció s’aplica com a descompte en el cost de les 
activitats i es fa efectiva a les empreses o entitats que organitzen les activitats.

4) Costos previsibles
Fins a 60.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Línia de subvencions Els tallers ambientals
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Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar suport a la formació i la conscienciació de la població dels municipis gironins en els camps específics de l’eficiència 
energètica, la minimització de residus, les espècies exòtiques invasores, la pèrdua de biodiversitat i la mitigació del canvi 
climàtic i l’adaptació als seus efectes.

2) Indicadors.
Número d’activitats educatives ofertades.
Número d’activitats subvencionades per  cada àmbit temàtic 
Número d’alumnes o persones i escoles o ajuntaments participants en els programes.
Grau de satisfacció dels usuaris segons els qüestionaris rebuts.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Els beneficiaris finals són els alumnes de les escoles o els ajuntaments de municipis gironins que participin en les activitats 
de les entitats que hagin estat prèviament seleccionades seguint les  bases específiques reguladores i mitjançant convocatòria 
pública. La subvenció s’aplicarà com a descompte en el cost de les activitats i es farà efectiva a les empreses o entitats que 
organitzen les activitats.

4) Costos previsibles
Fins a 30.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Programa del Parc del Montseny

Eixos estratègics: 1, 2 , 3 i  4

La Diputació de Girona té la competència de gestionar el Parc del Montseny, conjuntament amb la diputació de Barcelona, 
segons el que estableix el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny. El Pla especial té, 
entre altres, els següents objectius:

Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del 
conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa 
Natura 2000.

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels 
valors del Parc del Montseny.

Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 

Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, 
amb una atenció preferent a l’educació ambiental.

D’altra banda, el Montseny gaudeix del reconeixement de la UNESCO mitjançant la figura de Reserva de la Biosfera i des 
de la Diputació es treballa amb els ajuntaments en la planificació i execució de programes de desenvolupament sostenible 
vinculats a aquesta figura.

A més, el Parc del Montseny ha obtingut de la federació Europarc, la Carta europea de turisme sostenible (CETS), que li 
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reconeix una forma de treballar consensuada amb els agents del territori per tal de disposar d’un model de turisme respectuós 
i vinculat als valors del territori.

Una part important de la gestió del Montseny encaminada a complir aquests objectius i dotar les figures reconegudes 
internacionalment de contingut en forma de línies de treball, es canalitza a través de la col·laboració amb els 5 ajuntaments de 
l’àmbit gironí del Parc, Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Sant Feliu de Buixalleu i Viladrau, i els ajuntaments dels 3 municipis 
que s’han incorporat a l’àmbit geogràfic de la CETS, Espinelves, Hostalric i Sant Hilari Sacalm. A més, es dóna suport als 
projectes promoguts per particulars que ajudin a complir-los.

Línia de col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc 
Col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a la gestió del Parc, especialment  per a l’execució del pla 
d’informació, pla de prevenció d’incendis, la gestió de les dotacions del Parc de titularitat municipal, la gestió de la xarxa 
viària bàsica del Parc, la promoció d’activitats pedagògiques escolars i la promoció d’un model de turisme sostenible.

Aquesta línia, en tractar-se d’una col·laboració amb els ajuntaments en els aspectes de la gestió del Parc que incideixen en 
competències municipals, es basa en convenis de col·laboració que poden ser iniciats a sol·licitud dels ajuntaments o d’ofici 
per part de la Diputació, com a resultat de programes tècnics de treball que són impulsats des dels serveis tècnics del Parc 
i consensuats amb els ajuntaments. Per tant, es tracta d’una línia de subvencions excloses de concurrència competitiva, que 
caldrà formalitzar mitjançant convenis de col·laboració específics, però que no seran nominatives al pressupost, ja que la 
determinació dels imports anuals vindrà definida en funció de les necessitats de gestió del Parc de cada moment i es preveu 
una dotació pressupostària comuna per a aquesta línia. 

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar suport als ajuntaments pel desenvolupament dels plans d’informació per ordenar l’ús social al Montseny, garantint 
el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi. Donar suport als ajuntaments pel 
desenvolupament del pla de prevenció d’incendis forestals. Contribuir a la millora i conservació de la xarxa viària bàsica del 
Parc Natural.

Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc Natural del Montseny. Potenciar les activitats 
econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla especial de protecció del medi natural i del 
paisatge del Parc del Montseny. Conservar i divulgar el patrimoni natural, arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 
Sensibilitzar i promoure activitats d’educació ambiental en l’àmbit formal i no formal vinculades als valors del Parc.  Millorar 
el desenvolupament i gestió del turisme del Montseny tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, 
empreses i visitants.

2) Indicadors.
Hores de vigilància per temporada
Km de camins arranjats
Visites i consultes ateses als Centres i punts d’informació del Parc
Escoles i grups participants en el Programa “El  Montseny a l’escola”.
Grau de satisfacció del sector gironí del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny, i de l’àmbit de la CETS del 
Montseny.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Ajuntaments del sector gironí del Parc Natural i  Reserva de la Biosfera del Montseny, i de l’àmbit de la CETS al Montseny.

4) Costos previsibles
Fins a 100.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli als 
convenis específics.
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Línia de suport a projectes dins del Parc del Montseny: 
Aquesta línia es desenvolupa mitjançant una convocatòria pública de subvencions.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del 
conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa 
Natura 2000.

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i el Paisatge del Parc del Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels 
valors del Parc del Montseny.

Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 
Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi, 
amb una atenció preferent a l’educació ambiental.

Potenciar instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió 
forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.

La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els objectius 
dels ajuts en les línies següents: explotacions forestals, explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis,  millora dels 
habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic, establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves 
forestals destinades a conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural i instal·lacions tèrmiques amb biomassa 
forestal .

2) Indicadors.
Número d’explotacions forestals subvencionades. 
Número d’explotacions agrícoles-ramaderes subvencionades. 
Número d’empreses de serveis subvencionades.
Número d’actuacions de millora d’habitatges i restauració del patrimoni arquitectònic
Número i superfície de reserves forestals creades o ampliades, a evolució lliure subvencionades
Número d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Persones físiques o jurídiques titulars d’explotacions forestals o agrícoles-ramaderes, titulars o arrendataris d’habitatges o 
edificis declarats com a patrimoni arquitectònic ubicats en sòl no urbanitzable dins del sector gironí del Parc del Montseny i 
empreses de serveis que presten els seus serveis dins d’aquest sector del Parc.

4) Costos previsibles
Fins a 100.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

Programa de suport a la conservació i gestió del patrimoni natural de les comarques gironines 

Eixos estratègics: 3 i 4 

Aquest programa dóna suport a la participació de l’administració local en la gestió del patrimoni natural, amb especial 
atenció als hàbitats i espècies vulnerables o en perill i a la prevenció d’incendis forestals.
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Línia de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació ”La Caixa” en matèria d’espais naturals protegits

Aquesta línia de treball està vinculada al conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i la Fundació ”La Caixa” 
en matèria d’espais naturals protegits i finança projectes de restauració i millora dels espais naturals que siguin executats 
per col·lectius amb risc d’exclusió social, amb especial èmfasi a la recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o 
amenaçades, a la restauració dels processos ecològics, al control i eradicació d’espècies exòtiques invasores i  treballs forestals 
que fomentin la millora de la biodiversitat i la prevenció d’incendis. Tots aquests àmbits incideixen en una millora per a la 
salut humana.

Una part dels projectes són executats per la Diputació de Girona, mitjançant contractes de serveis amb empreses del tercer 
sector i una altra es canalitza mitjançant subvencions als consorcis gestors d’espais naturals. Els projectes són seleccionats 
seguint unes bases reguladores específiques i una convocatòria oberta.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Donar a conèixer el patrimoni natural i la biodiversitat de les comarques gironines i desenvolupar actuacions per a la seva 
conservació, restauració i millora.

Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi positivament en els aspectes de la conservació, 
l’ús públic i la revitalització socioeconòmica.
Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social.

2) Indicadors.
Municipis, Número i superfície d’espais de la Xarxa natura 2000 i/o PEIN objecte d’actuació.

Hàbitats i espècies d’Interès comunitari, singulars o amenaçades objecte d’actuació.

Nombre d’empreses i treballadors amb risc d’exclusió social contractats.

Superfície millorada (ha).

Millora de la biodiversitat en zones objecte d’actuacions.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Els consorcis gestors d’espais d’interès natural de comarques gironines i ajuntaments amb espais de la Xarxa Natura 2000 i/o 
PEIN en el seu terme municipal.

4) Costos previsibles
450.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons de la Fundació “La Caixa”.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions són incompatibles amb altres subvencions o ingressos del beneficiari.

Línia de suport als consorcis gestors d’espais d’interès natural
Col·laboració amb consorcis gestors d’espais d’interès natural de comarques de Girona dels quals la diputació no en forma 
part com a associada (Consorci del Ter, Consorci Ardenya- Cadiretes), amb el Consorci SIGMA per a l’Observatori de la 
Sostenibilitat de la Garrotxa de la  i  amb els ajuntaments de Sant Hilari Sacalm i  de Torroella de Montgrí per a la gestió 
d’equipaments vinculats a espais naturals protegits. Donat el limitat nombre de beneficiaris possibles, aquesta línia es 
canalitza mitjançant subvencions nominatives, excloses de concurrència competitiva

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Contribuir a la viabilitat econòmica dels projectes empresos per consorcis i ajuntaments amb la finalitat de:
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Protegir, restaurar i millorar el patrimoni natural dels espais d’interès natural de les comarques gironines. Aconseguir 
un desenvolupament local que millori les condicions de vida de la població vinculada al territori, basat en l’aprofitament 
sostenible dels seus recursos i un turisme sostenible. Ordenar els usos de lleure. Fomentar l’educació ambiental i la recerca 
científica.

2) Indicadors.
Número de projectes  i actuacions segons àmbit d’actuació i espai natural o àmbit geogràfic. 

Superfície millorada (ha).

Millora de la biodiversitat en zones objecte d’actuacions.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Consorcis gestors d’espais d’interès natural de comarques de Girona dels quals la diputació no en forma part com a associada 
i ajuntaments amb equipaments municipals vinculats a espais naturals protegits.

4) Costos previsibles
Fins a 70.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.

7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli als 
convenis específics.

Línia de suport als municipis en actuacions de millora del patrimoni natural

Aquesta línia es canalitzarà mitjançant una convocatòria oberta de subvencions.

1) Objectius i efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció
Aquesta línia de treball finança projectes de restauració i millora dels espais naturals o àrees del medi natural dels municipis 
amb un alt valor ecològic, amb especial èmfasi a la recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o amenaçades, a la 
restauració dels processos ecològics, al control i eradicació d’espècies exòtiques invasores i  altres actuacions de conservació 
del medi i entorn natural. 

Els projectes seran seleccionats seguint unes bases reguladores específiques i una convocatòria oberta.

2) Indicadors.
Número de projectes i actuacions segons l’àmbit d’actuació i espai natural o àmbit geogràfic.
Superfície millorada (ha).
Millora de la biodiversitat en zones objecte d’actuacions.

3) Perfil dels / de les beneficiaris/es
Tots els ajuntaments de municipis gironins.

4) Costos previsibles
Fins a 250.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible.

5) Finançament 
Finançament amb fons propis.

6) Centre gestor
Servei de Medi Ambient.
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7) Concurrència o possibles incompatibilitats amb altres subvencions
Les subvencions es poden compatibilitzar amb altres subvencions o ingressos del beneficiari, segons el que es reguli a les 
bases reguladores específiques.

B) SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS.

El Servei de Programes Europeus de la Diputació de Girona dóna suport als ajuntaments, als ens locals i les entitats de Girona, 
com també a les àrees i departaments de la corporació, en la recerca de finançament provinent de la Unió Europea. El Servei 
ofereix atenció individualitzada als ajuntaments, ens locals i entitats que ho demanin.

Denominació: PROGRAMA “EUROPA LOCAL”

Forma d’atorgament: CONCURRÈNCIA  I CONVOCATÒRIA  ANUAL

a. Definició

Subvencions als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de la demarcació de Girona, per cobrir part dels costos de 
redacció de projectes d’algunes convocatòries finançades per la Unió Europea.

S’admetran els costos de redacció de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió Europea, 
excepte dels fons estructurals i d’inversió (FEDER, FSE, FEADER i FEMP). Sí que s’admetran els costos derivats de la redacció 
de projectes redactats d’acord amb l’objectiu de Cooperació territorial europea i amb l’Instrument europeu del veïnatge i del 
parternariat.

Les despeses subvencionables podran ser els honoraris de professionals externs i la dedicació de personal propi dels 
ajuntaments. Els ajuts podran arribar fins als 5.000 € i representar el 80 % del cost de redacció..

b. Objectius

Fomentar la participació dels ens locals gironins en les convocatòries de la Unió Europea.

Incrementar la capacitat financera dels ens locals de les comarques de Girona.
Fer conèixer les diverses línies de finançament de la UE i les possibilitats que ofereix Europa.

c. Indicadors.
- Nombre de sol·licituds rebudes en relació al 2016
- Nombre de projectes presentats a les diverses convocatòries
- Recursos captats pels ens locals de les comarques de Girona.

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de la demarcació de Girona.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Familiaritzar els ens locals de les comarques de Girona amb la presentació de propostes directes a la Unió Europea. 

f. Costos previsibles

S’hi destinen 50.000,00 euros anuals.

g. Finançament 

El finançament és íntegrament amb fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor
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La gestió la realitza el Servei de Programes Europeus de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat.

i. Concurrència i compatibilitat.

Les subvencions financen fins a un 80% del cost de redacció del projecte a presentar a la UE, amb el límit màxim de 5.000 €.

AREA DE PROMOCIO ECONÒMICA., ADMINISTRACIO I HISENDA

A) SERVEI DE PROMOCIÓ ECONÒMICA-DIPLAB 

El Servei de Promoció Econòmica té com a finalitat el desenvolupament d’aquelles polítiques que dotin al territori d’eines i de 
recursos que directament o indirecta, reverteixin en la reactivació de l’economia i la generació d’ocupació.

En l’assoliment d’aquesta actuació, una de les actuacions fonamentals del servei és la de prestar el suport econòmic de la 
Diputació als ens locals de Girona i a aquelles entitats que tinguin com a objecte la millora de les condicions econòmiques del 
territori, tant en la seva vessant social de generar ocupació com en l’enfortiment de les activitats econòmiques dels diferents 
agents encarregats de promoure-les.

Línies de subvencions i programes:

1.- Denominació: SUBVENCIONS A ENTITATS MEMBRES DE LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  PER A PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Forma d’atorgament: Concurrència mitjançant convocatòria anual

Definició: Donar suport econòmic a les entitats de la demarcació de Girona que han apostat per la consolidació dels serveis 
de promoció econòmica de les seves entitats proporcionant recursos per executar projectes adequats a les particularitats de 
cada municipi o comarca..

Objectius: Consolidació dels serveis de promoció econòmica dels municipis i/o comarques de la demarcació.

Indicadors: 
- nombre de sol·licituds
- nombre de tècnics/ques de promoció econòmica de la demarcació

Beneficiaris: Les entitats adherides a la XSLPE (que hagin formalitzat l’adhesió):  ajuntaments; consells comarcals i entitats 
que tinguin delegada la promoció econòmica d’un o de varis ajuntaments. 

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: Promoure que els membres de la Xarxa treballin en algun dels àmbits 
definits a la convocatòria.

Costos previsibles: 209.000 €.

Finançament: Amb fons propis de la Diputació.

Centre Gestor: El Servei de Promoció Econòmica, dins l’Àrea de Règim  Econòmic i Noves Tecnologies

Concurrència i compatibilitat: L’ajut pot finançar fins el 75% del projecte o acció subvencionada, amb un màxim de 5.000€. 
Aquest import ve determinats, en primer lloc per l’adhesió a la Xarxa ( fins a 3000 €) i pels serveis que ofereix l’entitat: fins 
a 1000 € si formen part del programa Catalunya Empren o equivalent i fins a 1000 € si disposen d’un espai d’allotjament 
empresarial de titularitat pròpia o per encàrrec de gestió (viver d’empreses o espai de cotreball).

Es preveuen compatibles amb altres ajuts i/o subvencions, sempre i quan no hi hagi sobrefinançament.

2.- Denominació: SUBVENCIONS A ENTITATS MEMBRES DE LA XARXA DE SERVEIS LOCALS DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA  PER A PROJECTES SINGULARS EN DESENVOLUPAMENT LOCAL
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Forma d’atorgament: Concurrència competitiva mitjançant convocatòria anual

Definició: Potenciar les entitats de promoció econòmica de la demarcació de Girona que formen part de la XSLPE i que ja 
tenen consolidat el servei per tal que elaborin projectes estratègics i innovadors per al seu territori, concertats amb la resta 
d’agents del territori.

Objectius: Que els projectes presentats tinguin una qualitat tècnica elevada i contribueixin  al desenvolupament del territori 
(aquest objectiu es valora amb la puntuació obtinguda pels projectes).

Indicadors: 
- nombre de sol·licituds 
- grau d’execució del pressupost

Beneficiaris: Les entitats adherides a la XSLPE (que hagin formalitzat l’adhesió):  ajuntaments; consells comarcals i entitats 
que tinguin delegada la promoció econòmica d’un o de varis ajuntaments. 

Costos previsibles: 100.000 €.

Finançament: Amb fons propis de la Diputació.

Centre Gestor: El Servei de Promoció Econòmica, dins l’Àrea de Règim  Econòmic i Noves Tecnologies

Concurrència i compatibilitat: Tots els projectes que obtinguin 50 punts o més poden optar a la subvenció fins a l’exhauriment 
de la partida pressupostaria. L’ajut finança el 75% del projecte amb un màxim de 20.000€. 

Es preveuen compatibles amb altres ajuts i/o subvencions, sempre i quan no hi hagi sobrefinançament.

3.- Denominació: SUBVENCIONS ALS AJUNTAMENTS I ASSOCIACIONS DE PARADISTES DELS MERCATS MUNICIPALS 
PER A PROGRAMES I DESPESES DE PROMOCIÓ

Forma d’atorgament: Concurrència competitiva mitjançant convocatòria anual

Definició:. Finançar accions i projectes de promoció i dinamització comercial als ajuntaments i entitats  membres de la Xarxa 
de Mercats Sedentaris de la Província de Girona.

Indicadors:  grau d’execució del pressupost

Objectius: Promoció dels mercats municipals sedentaris, mitjançant la subvenció d’accions de promoció i dinamització.

Beneficiaris: a) ajuntaments; b) associacions de paradistes de la xarxa de mercats municipals sedentaris.

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: La dinamització dels mercats municipals sedentaris.

Costos previsibles: 36.000 €.

Finançament: Íntegrament amb fons propis de la Diputació

Centre gestor:. El Servei de Promoció Econòmica, dins l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies.

Concurrència i compatibilitat: L’ajut pot finançar el 75% de l’acció fins a un màxim de 4.000€ per entitat. És compatible amb 
altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, excepte els provinents d’altres subvencions de la pròpia Diputació.

4.- Denominació: SUBVENCIONS ADREÇADES A PROJECTES I ACTUACIONS DE PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ DEL 
COMERÇ DE PROXIMITAT

Forma d’atorgament: Concurrència competitiva mitjançant convocatòria anual

Definició:. Potenciar el desenvolupament d’actuacions de dinamització i que afavoreixin el comerç de proximitat impulsades 
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per agrupacions de comerciants dels municipis de la demarcació.

Indicadors:
- nombre de sol·licituds 
- grau d’execució del pressupost

Objectius: Donar suport al comerç local i de proximitat amb actuacions de dinamització comercial en favor del comerç local 
i dels productes singulars. 

Beneficiaris: Els beneficiaris són les associacions, federacions o altres entitats sense ànim de lucre que agrupin comerciants 
dels municipis de la demarcació pel finançament d’actuacions de promoció i dinamització del comerç local.

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: El comerç de proximitat, actua com a eix vertebrador dels municipis, 
enriquint la cohesió i la convivència ciutadana i és sinònim de qualitat i excel·lència. Aquesta subvenció vol ajudar als 
comerciants a trobar eines per ser més competitius. 

Costos previsibles: 50.500 €

Finançament: Íntegrament amb fons propis de la Diputació

Centre gestor:. El Servei de Promoció Econòmica, dins l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies.

Concurrència i compatibilitat: Es subvencionaran les actuacions amb millor puntuació, amb un màxim de 2.500,00 € per 
sol·licitud, fins a exhaurir la partida pressupostària. El percentatge màxim a atorgar serà d’un 60 % del pressupost elegible.

Es preveuen compatibles amb altres ajuts i/o subvencions, sempre i quan no hi hagi sobrefinançament.

5.- Denominació: SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA DE COMPETITIVITAT TERRITORIAL

Forma d’atorgament: Concessió directa en funció de la valoració realitzada en el marc del programa competitivitat territorial

Definició:. Ajut econòmic per recolzar actuacions diverses, adreçada als ajuntaments que participin en el programa de 
competitivitat territorial i s’han de derivar necessariament  de la intervenció tècnica que es realitza en el municipi.

Indicadors: 
- nombre de sol·licituds 
- grau d’execució del pressupost

Objectius: Subvencionar els municipis on el resultat de l’informe de competitivitat territorial derivi en alguna actuació a 
desenvolupar que tingui un cost econòmic per al municipi 

Beneficiaris: ajuntaments que han sol·licitat el servei de competitivitat territorial

Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: La finalitat del projecte és potenciar i millorar els avantatges competitius 
territorials dels municipis de la demarcació de Girona que no  compten amb personal tècnic de promoció econòmica.

Costos previsibles: 40.000 €.

Finançament: Íntegrament amb fons propis de la Diputació

Centre gestor:. El Servei de Promoció Econòmica, dins l’Àrea de Règim Econòmic i Noves Tecnologies.

Concurrència i compatibilitat: La subvenció representa un 60% del pressupost elegible amb un import màxim de 4.000 €.
Es preveuen compatibles amb altres ajuts i/o subvencions, sempre i quan no hi hagi sobrefinançament.

6. Subvencions nominatives:

Associació espanyola de directius (AED): col·laboració econòmica per desenvolupar la “Jornada Empresa i Coneixement” que 
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es celebra anualment. 65.000 €

Associació per a la formació Professional de l’Alt Empordà: ajut econòmic per a la impartició de la formació Dual en Cuina i 
Serveis de Restauració realitzat a l’Escola d’Hostaleria de l’Alt Empordà. 60.000 €.

Federació de Fires de Catalunya (FEFIC), col·laboració econòmica en la formació específica dels organitzadors firals mitjançant 
tallers i la realització del Congrés de Fires de Catalunya. 3.000 €

Fundació privada Fira de Girona: col·laboració econòmica per al desenvolupament d’activitats diverses. 72.500 €.

Associació Catalana d’Innovació del Sector Carni Porcí (INNOVAC): col·laboració econòmica per al desenvolupament 
d’activitats desenvolupades per aquest clúster. 10.000 €..

Lloret futur: col·laboració econòmica per a la organització del “Fòrum de l’excel·lència”, que s’organitza anualment. 45.000 €.

Fòrum Gastronòmic: col·laboració econòmica per a la organització del fòrum gastronòmic, un congrés pioner amb fira dedicat 
a la gastronomia que va néixer el 1999. Compta amb tres seus: A Coruña, Girona i Barcelona, quan s’organitza a Girona, es 
col·labora econòmicament en la seva organització. 80.000 €.

Patronat de Turisme: aportació econòmica per desenvolupar algunes actuacions del projecte “Girona Excel·lent” 98.000 €.

ÀREA DE PRESIDENCIA

1) Denominació: Subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona, per a l’organització 
d’esdeveniments de caràcter firal.

Forma d’atorgament: Concurrència competitiva en convocatòria anual

a) Definició.

La Diputació de Girona té com a línia d’actuació prioritària la col·laboració en iniciatives relacionades am el desenvolupament 
econòmic integral i equilibrat dels municipis de les comarques gironines. En aquest marc d’actuació, pren significació 
l’organització d’esdeveniments de caràcter firal que es realitzen als municipis del seu àmbit territorial i que tenen per objecte 
la promoció de serveis, productes i activitats com a element dinamitzador de la vida econòmica i comunitària.

a) Objectius. 
• Destinar recursos a activitats d’interès públic.
• Promoure serveis i productes locals.
• Dinamitzar la vida econòmica dels municipis de la demarcació de Girona..

b) Indicador
• Nombre de visitants.
• Durada de l’activitat.

c) Per fil dels/de les beneficiaris/es: 

Tota els ajuntaments dels municipi8s de les comarques gironines i les entitats sense finalitat lucrativa de la demarcació de 
Girona..

d) Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció: 

Amb aquesta línia de subvencions es pretén minorar les despeses d’organització d’aquesta mena d’esdeveniments que es 
programen amb caràcter anual a totes les poblacions.

e) Costos previsibles

 El cost previst és de  275.000 euros anuals.
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f) Finançament: 

Les aportacions de la Diputació es financien amb fons propis de la Diputació.

g) Centre gestor:

 La gestió la realitza LA Unitat de gestio de la Informació de l’Àrea de Promoció Econòmica, Administració i Hisenda.

h) Concurrència i compatibilitat: 

Les subvencions podran finançar fins un màxim del 50% del cost de l’actuació subvencionada, amb un import màxim de 
12.000.00 €.

2) Subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. INVERSIÓ

Forma d’atorgament: FORA DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

a. Definició

La Diputació de Girona, excepcionalment i sempre que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, podrà concedir subvencions per concessió directa.

b. Objectius
• Destinar recursos a inversions d’interès públic
• Garantir els serveis bàsics

c. Indicadors.
• Pressupost de la inversió
• Urgència
• Necessitat inajornable 

d. Perfil dels / de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntaments dels municipis de les comarques gironines i les entitats sense finalitat lucrativa.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Contribuir al finançament d’inversions necessàries davant la impossibilitat de fer-ho amb els recursos propis d’ajuntaments 
i organitzacions no lucratives.

f. Costos previsibles
• Ajuntaments: 1.615.000€
• Entitats: 125.000€

g. Finançament 

Fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

Servei de Presidència

3) Subvencions als ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de Girona. ACTIVITATS

Forma d’atorgament: CONCESSIÓ DIRECTA.

a. Definició
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La Diputació de Girona, excepcionalment i sempre que s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o 
altres degudament justificades que en dificultin la convocatòria pública, podrà concedir subvencions per concessió directa.

b. Objectius

Destinar recursos a activitats d’interès públic

c. Indicadors.
• Pressupost de l’activitat
• Singularitat
• Excepcionalitat

d. Perfil dels/de les beneficiaris/es.

Tots els ajuntaments dels municipis de les comarques gironines i les entitats sense finalitat lucrativa.

e. Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

Contribuir al finançament d’activitats de caràcter singular davant la impossibilitat de fer-ho amb els recursos propis 
d’ajuntaments i organitzacions no lucratives.

f. Costos previsibles
• Ajuntaments: 322.000€
• Entitats: 400.000€

g. Finançament 

Fons propis de la Diputació.

h. Centre gestor

Servei de Presidència

4) Subvencions nominatives.

Al Patronat del Call - Activitats anuals 45.000,00
A l’Agrupació Esportiva Micfootball - Torneig MIC 35.500,00
Al Centre d’Iniciatives Turístiques. d’Olot - Garrotxí de l’Any 7.000,00
A la Fundació Carles Pi i Sunyer - Activitats anuals 25.000,00
A l’Ajuntament de Banyoles - Banyolí de l’Any 8.000,00
A l’Ajuntament de Girona - Temps de Flors 28.000,00
A l’Associació Catalana de Municipis 100.000,00
A la Federació Catalana de Municipis 17.000,00
A la Fundació Aula d’Estudis Electes 25.000,00
A la Fundació Democracia y Gobierno Local 8.505,00
A l’Associació de Municipis per la Independència 8.169,00

 

5. Premis Carles Rahola (Departament de Comunicació).

És una subvenció directa, d’import 8.000 € anuals destinada a premiar els millors treballs realitzats en els àmbits de la 
premsa, ràdio i televisió, millor fotografia publicada, comunicació institucional, millor projecte i millor informació digital.

6. Convocatòria de les exposicions viatgeres (Departament de Difusió).

Forma d’atorgament: Concurrència competitiva en convocatòria anual.

a) Objectius.

Administració Local Diputació
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La Diputació té com un dels seus objectius la promoció de l’art pictòric i escultòric de la demarcació de Girona. El principal 
objectiu és difondre l’art dels artistes guanyadors a tot el territori gironí.

b) Indicadors.

El número de sol·licituds dels ajuntaments de la demarcació de Girona, en relació a les exposicions ofertades.

c) Perfil dels beneficiaris.

Artistes residents a la demarcació de Girona.

d) Efectes a aconseguir amb l’atorgament de la subvenció.

La promoció de l’art, a través de la pròpia promoció dels artistes de la demarcació de Girona.

e) Costos previsibles.

El cost previsible és de 3.000 € cada 2 anys.

f) Finançament.

Fons propis de la Diputació.

g) Centre gestor.

Oficina de Difusió.

h) Concurrència i compatibilitat.

Es el 100% del cost de l’actuació”

Girona, 7 de febrer de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 


