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

administració Pública: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa
Codi administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPuTaCIÓ PROVINCIaL DE GIRONa
Codi Òrgan: L02000017
Id anunci: 17941
Codi convocatòria: 354022
Des convocatòria: Convocatòria de subvencions per al desenvolu-
pament d’actuacions de conservació del Patrimoni Natural en es-
pais d’interès natural 

Extracte de l’acord de data 4 de juliol de 2017 de la Junta de Govern 
de la Diputació de Girona, pel que s’aprova la convocatòria de sub-
vencions per al desenvolupament d’actuacions de conservació del 
Patrimoni Natural en espais d’interès natural (any 2017). 

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publi-
ca l’extracte de la convocatòria, el text de la qual, es pot consultar a 
la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a  la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases els consorcis d’àmbit territorial dins de la pro-
víncia de Girona constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la 
millora, protecció i gestió d’espais d’interès natural o de la xarxa 
Natura 2000 de la demarcació de Girona. altrament, també poden 
concórrer a la present convocatòria aquells consorcis que tinguin 
com a finalitat de forma inequívoca, i d’acord amb els seus estatuts, 
la protecció, restauració i millora del patrimoni natural de forma 
general.  

Segon. Objecte
aquestes bases pretenen donar suport a projectes de conservació, 
millora i restauració dels valors naturals presents en espais d’interès 
natural gestionats pels consorcis per millorar, protegir i gestionar 
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espais d’interès natural de la província de Girona.

Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que 
tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural 
(hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i 
les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la pro-
tecció dels valors naturals presents i la compatibilitat d’aquesta pro-
tecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes 
s’han d’ubicar dins els espais de la xarxa Natura 2000, o els espais 
d’interès natural inclosos al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural), 
de la província de Girona. altrament, també es poden ubicar en es-
pais adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva 
directa sobre l’espai natural d’interès de protecció.

En concret, les actuacions subvencionables són totes aquelles que es 
puguin incloure en els conceptes següents:

- accions per a la conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecolò-
gics.

- accions per a la gestió de l’ús públic. 

L’atorgament de subvencions és compatible amb altres ingressos 
que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinan-
çament.

Tercer. Bases reguladores
acord de  Ple de la Diputació de Girona, de 20 de juny de 2017, pu-
blicat al BOP núm.  125 de 30 de juny de 2017.

Quart. Quantia
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 €

Cinquè. 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-

Administració Local Diputació



Pàg. 7Núm. 135 – 14 de juliol de 2017

Administració Local Diputació

nible al web de la Diputació de Girona (http://www.ddgi.cat/sub-
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. 

Girona, 27 de juny de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 


