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Núm. 6144
diPUtAció dE GirOnA 
Medi ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de les subvencions per al desenvo-
lupament d’actuacions de conservació del patrimoni natural en espais 
d’interès natural, any 2017 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 4 
de juliol de 2017, ha aprovat la convocatòria de les subvencions per 
al desenvolupament d’actuacions de conservació de patrimoni na-
tural en espais d’interès natural any 2017, del tenor següent:

“CONVOCaTÒRIa DE SuBVENCIONS PER aL DESENVOLu-
PaMENT D’aCTuaCIONS DE CONSERVaCIÓ DEL PaTRIMONI 
NaTuRaL EN ESPaIS D’INTERÈS NaTuRaL (aNY 2017)

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular la concessió de les sub-
vencions en règim de concurrència competitiva als consorcis gestors 
d’Espais d’Interès Natural de la província de Girona, destinades a 
executar accions de conservació del patrimoni natural en espais 
d’interès natural, que tinguin com a finalitat la protecció dels va-
lors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta protecció amb el 
gaudi social dels espais naturals, d’acord amb les bases específiques 
reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 
de juny de 2017. 

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria va amb càrrec a les aplica-
cions pressupostàries següents: 

300/1700/46714  ajuts a consorcis patrimoni natural 
 i biodiversitat  50.000 €
400/9430/76700  ajuts a consorcis per a inversió. 
 assistència a Municipis  90.000 €
Total:   140.000 €

3. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds de subvenció és fins al dia 
28 de juliol de 2017.

Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat dispo-
nible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/sub-
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vencions), acompanyat de la documentació que preveu l’article 6 de 
les bases reguladores.

Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament (EaCaT) i han 
d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat validat en 
la plataforma PSIS del Consorci d’administració Oberta de Catalu-
nya.

Àmbit temporal de les accions subvencionables

Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 
2017 i fins a la data de venciment del termini de justificació de les 
subvencions.

Termini per justificar les subvencions

El termini per justificar les despeses que són objecte de subvenció en 
aquesta convocatòria finalitzarà nou mesos després de la resolució 
d’atorgament, a comptar des de l’endemà de la recepció del trasllat 
per part del beneficiari.

4. Termini de resolució i notificació 

4.1 Termini de resolució
El termini per resoldre la convocatòria és el que determinen les ba-
ses. una vegada transcorregut el termini sense que s’hagi adoptat 
una resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les se-
ves sol·licituds per silenci administratiu. 

4.2 Termini de notificació
Es notificarà la resolució a tots els beneficiaris de manera individu-
alitzada, tal com preveu l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’oc-
tubre, de procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals hagi estat 
desestimada, en el termini màxim de deu dies hàbils, a comptar de 
la data en què s’adopti l’acord.

5. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra 
aquesta resolució es pot interposar un recurs contenciós administra-
tiu davant del Jutjat Contenciós administratiu de Girona, en el termi-
ni de dos mesos a comptar des del dia següent al de la notificació. Al-
ternativament i de forma potestativa, es pot interposar un recurs de 
reposició davant el president de la Diputació de Girona, en el termini 
d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.
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6. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà al tauler electrònic d’edictes de 
la Diputació, disponible a la Seu Electrònica (https://seu.ddgi.cat) 
i, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, gene-
ral de subvencions, se’n publicarà l’extracte al BOPG.

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

Girona, 11 de juliol de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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