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diPUtAció dE GirOnA 
Monuments 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions per a la restauració 
i conservació d’immobles d’interès patrimonial, any 2019 

Administració Pública: DIPUTACIÓ PRoVInCIAl De GIRonA 
Codi Administració Pública: l02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PRoVInCIAl De GIRonA 
Codi Òrgan: l02000017 
Id Anunci: 40734 
Codi convocatòria: 437149 
Des convocatòria: convocatòria ajuts restauració Pla Monuments 
2019 

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 pu-
blica l’ extracte de la convocatòria el text complert de la qual es pot 
consultar a la Base de Dades nacional de subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans):

Primer. Beneficiaris
Ajuntaments o ens locals de la demarcació de Girona, entitats i par-
ticulars.

segon. Finalitat
l’objecte de les subvencions es promoure la restauració i conserva-
ció dels immobles d’interès patrimonial de la demarcació de Girona, 
al llarg de l’any 2019.

Tercer. Bases reguladores 
Bases específiques reguladores de subvencions als ajuntaments, en-
titats i particulars de les comarques gironines per a la restauració i 
conservació d’immobles d’interès patrimonial de l’Àrea de Cultura, 
educació, noves Tecnologies, esports i Benestar de la Diputació de 
Girona per a l’anualitat del 2019 (BoPG núm. 238, de 13 de desem-
bre de 2018).

Quart. Import 
l’import destinat a aquesta convocatòria és de 1.250.000,00 €. la 
subvenció mínima serà de 10.000,00 € i la màxima de 50.000,00 €. 
Aquestes s’atorgaran mitjançant concurrència competitiva i per mit-
jà del sistema de concurs.
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Cinquè. Termini de presentació de les sol·licituds 
Vint dies naturals a partir de l’endemà de la publicació d’aquest 
extracte en el BoPG. 

Girona, 29 de gener de 2019 

Miquel noguer i Planas 
President 
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