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DIPUTACIÓ DE GIRONA  
Medi Ambient 

Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a les entitats i 
equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Del Mar als Cims”, 
cursos escolars 2019/20 i 2020/21
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Codi convocatòria: 445613 
Des convocatòria: CONVOCATORIA DEL MAR ALS CIMS 2019 

Extracte de l’acord de 22 de gener de 2019 del Ple de la Diputació 
de Girona, pel qual s’aprova la convocatòria de subvencions a les 
entitats i equipaments d’educació ambiental per a la campanya “Del 
Mar als Cims” (cursos escolars 2019/20 i 2020/21).

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b i 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 complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris

Els beneficiaris finals són els alumnes de les escoles de municipis gi-
ronins que participin en les activitats de les entitats que hagin estat 
prèviament seleccionades d’acord amb aquestes bases i mitjançant 
convocatòria pública. La subvenció de les sortides s’aplicarà com a 
descompte en el cost de les activitats.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte 
d’aquestes bases les entitats privades i públiques ubicades a 
les comarques gironines, tot i que, per raons de caràcter bioge-
ogràfic, es podran acceptar entitats o equipaments de fora de 
l’àmbit estricte de les comarques gironines que realitzin acti-
vitats d’educació i interpretació ambiental i que presentin una 
proposta pedagògica en concordança amb l’objecte d’aquestes 
bases.
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Segon. Objecte

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el 
procediment per a la concessió de subvencions del centre gestor de 
Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’acti-
vitats d’educació ambiental per donar a conèixer els principals es-
pais naturals i biogeogràfics gironins entre la població escolar i pro-
moure la sensibilització dels alumnes respecte als valors naturals i 
la necessitat de conservar-los. Es subvencionen les activitats educa-
tives i de formació que, prèviament seleccionades per la Diputació 
de Girona, s’efectuïn als diferents centres i equipaments d’educa-
ció ambiental participants o en el medi natural, i que s’ofereixin a 
grups escolars d’ensenyament infantil, ensenyament primari, ense-
nyament secundari obligatori, batxillerat i cicles formatius de les 
comarques de Girona.

Línia 1. Activitats de coneixement dels espais naturals i/o agrícoles 
de la província de Girona. S’exclouen d’aquestes subvencions les 
visites a nuclis zoològics o altres tipus d’instal·lacions tancades amb 
animals en captivitat, amb excepció dels centres de recuperació de 
fauna salvatge. Totes les propostes s’han d’ajustar a les condicions 
establertes en els annexos 1 i 2 d’aquestes bases i han d’incorporar el 
treball de valors per aconseguir la sensibilització o la corresponsabi-
lització dels alumnes envers la conservació dels espais naturals. Les 
activitats podran tenir una durada de mitja jornada o jornada sence-
ra i es desenvoluparan en grups d’un màxim de 30 participants per 
a cada monitor/educador. En cas de grups més nombrosos s’hauran 
de dividir en subgrups de 30 participants com a màxim.

Línia 2. Propostes educatives que vinculin escoles amb espais na-
turals protegits del seu entorn. Redacció i posada en funcionament 
d’unitats didàctiques de durada equivalent a un curs escolar per 
incorporar el coneixement i la conservació dels espais naturals pro-
tegits en el projecte curricular de les escoles interessades.

Tercer. Bases reguladores 

Acord del Ple de 22 de gener de 2019 de la Diputació de Girona, 
publicat en el BOP núm. 21 de 30 de gener de 2019.

Quart. Import 

Es disposa d’una dotació màxima de 25.000 euros amb càrrec a 
l’exercici 2019, 80.000 euros amb càrrec a l’exercici 2020 i 70.000 eu-
ros amb càrrec a l’exercici 2021.
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Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds 

El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP i finalitzarà el dia 12 d’abril de 
2019.

Girona, 21 de març de 2019 

Miquel Noguer i Planas  
President 
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