
 

 
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS PER A ACTUACIONS MUNICIPALS PER 
NEVADES, ANY 2019 
 

1. Objecte i finalitat 
 

Subvencions en règim de concurrència competitiva als ajuntaments inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació, destinades al finançament de les actuacions municipals per 
nevades, d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la 
Diputació en la sessió de 21 de març de 2017, modificades pel Ple de data 22 de gener 
de 2019, publicades i sotmeses a informació pública en el BOPG núm. 21 de 30 de 
gener de 2019, i per referència al DOGC núm. 7807 d’11 de febrer de 2019. 
 
La distribució dels fons assignats en aquesta convocatòria s’efectuarà entre les 
sol·licituds presentades aplicant els criteris establerts a la base número 5. 
 

2.  Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import total destinat a la convocatòria és de 350.000,00 euros. Les aplicacions 
pressupostàries a què es carrega el crèdit pressupostari i els imports són els que es 
detallen a continuació: 
 

Anualitat Aplicació Pressupostària Import en 
euros 

2019 400 9420 46203 Ajuts a ajuntaments despeses corrents 
per nevades i glaçades 

200.000,00 

2019 400 9420 76208 Ajuts a ajuntaments per inversions 
nevades i glaçades 

150.000,00 

 Total 350.000,00 

 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les 
subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un 
major import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat 
addicional de com a màxim 100.000,00 €, derivada de modificacions de crèdit. 
L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent declaració 
de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i a l’aprovació de 
l’augment de la convocatòria. 
 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el dia  
30 d’abril de 2019.  
 
La presentació de les sol·licituds s'ha de fer mitjançant el model normalitzat disponible 
a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat), i ha de complementar-se amb la 
documentació que recull l’article 7 de les bases reguladores. 
 
Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica (plataforma EACAT), 
han d’estar signades electrònicament per l’alcalde/essa, mitjançant signatura 



electrònica, amb un certificat vàlid, emès per una entitat certificadora reconeguda pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya. 
 

4. Àmbit temporal de les despeses subvencionables 
 
Es subvencionaran despeses realitzades a partir de l’1 de novembre de 2018 i fins a la 
data límit de la justificació. 
 

5. Termini per justificar les actuacions 
 
El termini per justificar les actuacions finalitzarà: 
Per a les subvencions per a despeses corrents: el 30 de setembre de 2019. 
Per a les subvencions per a inversions: el 30 de novembre de 2019. 
 

6. Termini de resolució i notificació  
 

6.1 Termini de resolució 
 

El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una 
vegada transcorregut el termini per resoldre sense que s’hagi adoptat resolució, els 
sol·licitants podran entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci 
administratiu. 
 

6.2 Termini de notificació 
 

La resolució es notificarà a tots els beneficiaris, tal com preveu l’article 41.1 de la llei 
39/2015 d’1 d’octubre, 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 10 dies hàbils a comptar des de la data d’adopció de l’acord.  
 

7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució 
escau interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós 
Administratiu de Girona, en el termini de 2 mesos a comptar des del dia següent de la 
notificació. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant de la Junta de Govern de la Diputació de Girona, en el termini d’1 mes, a comptar 
des del dia següent de la notificació.  
 

8. Publicitat 
 

Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al lloc web de la 
Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu l’article 17.3 b de la Llei 
38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona.   
 
 
Aprovat per Junta de Govern de la Diputació de Girona del dia 5 de març de 2019, 
BOPG núm. 49, d’11 de març de 2019, Publicació extracte de la convocatòria. 


