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Extracte en la BDNS de l’aprovació de la segona convocatòria de subven-
cions per a actuacions per part d’organitzacions no lucratives, de con-
servació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 
2018-2019 

administració Pública: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 35151 
Codi convocatòria: 412827 
Des convocatòria: COnVOCaTÒrIa suBVenCIOns a OnL Per 
COnserVaCIÓ DeL PaTrIMOnI naTuraL I CusTÒDIa DeL 
TerrITOrI - seGOna COnVOCaTÒrIa 

extracte de l’acord de 7 d’ agost de 2018 de la Junta de Govern de 
la Diputació de Girona de l’aprovació de la segona convocatòria de 
subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucrati-
ves, de conservació del patrimoni natural i per a custòdia del terri-
tori (anualitats 2018-2019)

De conformitat amb el que preveuen 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 Datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris
Poden concórrer a aquesta convocatòria les associacions i fundaci-
ons privades sense ànim de lucre que, d’acord amb els seus estatuts, 
tinguin com a objectiu exclusiu o preferent la protecció o conser-
vació del patrimoni natural o del medi ambient, i cooperatives de 
treball que tinguin per objecte la inserció laboral de persones en risc 
d’exclusió social i que facin treballs de restauració o manteniment 
del patrimoni natural.

segon. Objecte
La finalitat d’aquestes subvencions és donar suport a projectes de 
conservació, millora i restauració del patrimoni natural de la pro-
víncia de Girona promoguts per organitzacions no lucratives.
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Les propostes han de tenir per objecte la conservació i/o millora del 
patrimoni natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i pro-
cessos ecològics), ja sigui en actuacions de restauració d’espais o en 
actuacions destinades a regular l’ús públic preexistent amb la finali-
tat de protegir els valors naturals presents i compatibilitzar aquesta 
protecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions pre-
vistes s’han d’ubicar en sòl no urbanitzable, i se n’han de justificar 
els valors naturals que s’han de protegir, millorar o restaurar.

Conceptes subvencionables:
&#822;  accions de conservació d’ hàbitats, tàxons i processos eco-
lògics.
&#822;  Actuacions per regular l’ ús públic preexistent en finques 
en custòdia.
&#822;  actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
&#822;  accions complementàries de formació i/o d’edició de ma-
terials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions so-
bre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.

Tercer. Bases reguladores
acord del Ple de la Diputació de Girona, de 20 de febrer 2018, publi-
cat en el BOP de Girona número 40, de 26 de febrer de 2018.

Quart. Import
L’ import total destinat a la convocatòria és de 63.854,48 euros, 
31.927,24 euros per l’any 2018 i 31.927,24 euros per l’any 2019.

L’import de les subvencions que es distribuirà entre els sol·licitants 
no pot superar l’import del crèdit assignat en cada convocatòria ni, 
si s’escau, en les ampliacions que s’acordin.

s’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració es-
tablerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, el pressupost 
presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es 
concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, en proporció 
als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

‘  L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 10.000 €‘ .
‘   L’import màxim subvencionable serà del 80 % del total de la des-

pesa prevista.
‘  Cada entitat pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.

Les subvencions s’ atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir 
la dotació prevista en la convocatòria.
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A fi d’ atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la 
disponibilitat pressupostària, es pot reduir el nombre de conceptes 
subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valora-
ció establerts en aquestes bases. un cop fet això, si l’import total 
sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es 
poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o 
màxims atorgables per tal d’atendre més sol·licituds. La Diputació 
de Girona pot atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del 
màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir pro-
porcionalment el pressupost disponible entre accions que tinguin 
la mateixa puntuació. si el repartiment del pressupost disponible 
entre accions amb la mateixa puntuació representa una disminució 
de l’import per atorgar que dona com a resultat menys del 50 % del 
màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es poden no aten-
dre les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en 
analitzar la conveniència i urgència de les propostes, en funció del 
grau de protecció i l’ estat de conservació de les espècies o hàbitats 
beneficiats per les accions.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 
el termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de 
la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà 
el 15 d’octubre de 2018. 

Girona, 23 d’agost de 2018 

Miquel noguer i Planas 
President 
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