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PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS
2020-2023

El Ple de la Diputació de Girona, en la sessió ordinària que ha tingut lloc el dia 17 de
desembre de 2019, ha adoptat l’acord següent:

Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions 2020-2023, que s’adjunta com a annexos I i
II al present acord.
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ANNEX I 
 
 
 
 

 
PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS (2020-2023)  

 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 
 
 
El present Pla estratègic de subvencions de la Diputació de Girona per al període 
2020-2023, té la seva base normativa en l'article 8 de la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, on es disposa que les administracions que 
proposin l'establiment de subvencions, han de concretar en un pla estratègic de 
subvencions els objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació, el termini 
per a la seva consecució, els costos previsibles i les seves fonts de finançament, 
supeditant-ho, en qualsevol cas, al compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària. 
 
Les previsions del present Pla Estratègic de Subvencions tindran un període de 4 anys 
que comprèn els exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023. 
 
En qualsevol cas el present Pla Estratègic de Subvencions té un contingut programàtic 
i la seva efectivitat queda condicionada a la posta en pràctica de les diferents línies de 
subvencions que el propi Pla relaciona, i atenent fonamentalment, a les disponibilitats 
pressupostàries de què disposi la Diputació de Girona per a cada exercici. En cas 
d’incompliment del Pla Estratègic derivat del resultat del control i de l’avaluació 
derivats de la seva aplicació, les diferents línies de subvenció previstes en el Pla 
podran ser substituïdes per d’altres més eficaces i eficients i, en el seu cas, podran ser 
eliminades. 
 
Per tant, la relació que hi consta en el PES és a títol  enunciatiu, sense que la 
corporació quedi vinculada al desenvolupament i posada en pràctica de les línies de 
subvencions relacionades en el propi Pla, sense perjudici d’altres que en puguin sortir. 
 
Desenvolupant les previsions contingudes a la LGS, l’article 10 del Real Decret 
887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de l’esmentada Llei, regula, 
sense caràcter bàsic, que els plans estratègics de subvencions a què fa referència 
l’article 8 de la LGS, es configura com un instrument de planificació de les polítiques 
públiques que tinguin per objecte el foment de l’activitat pública o interès social o de 
promoció d’una finalitat pública. 
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D’altra banda, l’article 2 de l’Ordenança General de Subvencions, de 16 d’abril de 
2012, determina que, de conformitat amb el propi article 8 de la LGS, la gestió de les 
subvencions de la Diputació de Girona s’exerceix d’acord amb els principis de 
publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat, no discriminació, eficàcia i 
eficiència, i amb adequació a la legalitat pressupostària. 
 
L'aprovació d'un pla estratègic de subvencions aporta un pas més en el procés de 
racionalització de les Administracions públiques, en tant que obliga a què la gestió de 
les subvencions es realitzi d'acord amb els principis de publicitat, transparència, 
concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació, així com en l'eficàcia en el 
compliment dels objectius fixats, i l'eficiència en l'assignació i utilització dels recursos 
públics, amb total subjecció al compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària. 
 
Aquest Pla estratègic de subvencions reitera un objectiu ja plasmat en plans 
estratègics anteriors de la corporació que, d'acord amb la normativa vigent, el 
procediment ordinari de concessió de les subvencions és el règim de concurrència 
competitiva.  
 
El procediment de subvencions per concessió directa, les quals també relacionen en el 
propi pla per part dels diferents centres de cost, pretén així mateix, l’assoliment dels 
requisits que, en quan a aquests tipus de subvencions, es regulen a l’article 22 de la 
LGS, que comprèn aquelles subvencions previstes nominativament en el pressupost 
de la Diputació, aquelles subvencions l'atorgament de les quals vingui imposat per una 
norma de rang legal, i excepcionalment aquelles altres subvencions en què s'acreditin 
raons d'interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres degudament justificades 
que en dificultin la convocatòria pública, per  la seva especificitat, la identificació o 
previ acotament dels beneficiaris potencials o altres circumstàncies anàlogues. 
 
El control i avaluació de resultats derivats de l'aplicació del present Pla Estratègic, serà 
realitzat a través d’un informe d’avaluació anual que aprovarà la junta de govern i se’n 
donarà compte al ple  
 
L’emissió d’aquest informe es realitzarà  dins del primer trimestre de l’exercici següent 
al qual s’avalua. 
 
El Ple de la Diputació aprovarà anualment l’actualització del present Pla Estratègic de 
subvencions d’acord amb els modificacions que, eventualment, es produeixin en 
relació al mateix.  
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1 SERVEI DE PRESIDÈNCIA. UNITAT DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 

 

Objectius genèrics del Servei 

Donar suport a ajuntaments i entitats de les comarques gironines per a 
l’organització d’activitats que contribueixin a la dinamització social i 
econòmica del territori. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a l’organització d’esdeveniments de 
caràcter firal 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Ajuntaments, ens dependents d’entitats públiques locals, entitats municipals 
descentralitzades i entitats sense finalitat de lucre de la demarcació de Girona. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

– Organització d’esdeveniments de caràcter firal que es realitzen als municipis 
del seu àmbit territorial i que tenen per objecte la promoció de serveis, 
productes i activitats com a element dinamitzador de la vida econòmica i 
comunitària dels municipis de la demarcació de Girona. 

– Destinació de recursos a activitats d’interès públic. 

– Promoció de serveis i productes locals. 

– Dinamització de l’activitat econòmica del nostre territori. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Tot l’any / L’exercici. 

4. Costos previsibles  

295.000,00 euros. 

5. Fonts de finançament 

Fonts pròpies. 

6. Pla d’acció 

Bases específiques reguladores. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua 

Indicadors 

– Tipologia de la fira: multisectorial, artesanal, específica vinculada al territori. 

– Nombre d’ajuntaments i entitats que concorren a la convocatòria.  
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Línia de subvenció: Bases reguladores de subvencions al programa de suport a 
projectes de promoció agroalimentària 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

– Les entitats adherides a Girona Excel·lent - Col·lectius. 

– Els ens locals de la demarcació de Girona que, mitjançant un certificat signat 
pel secretari/ària, acreditin que gestionen projectes i/o espais públics vinculats 
a la promoció agroalimentària. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per al finançament del programa de suport a projectes de 
promoció agroalimentària. 

Són activitats subvencionables els projectes agroalimentaris dels àmbits següents: 

a) Campanyes de promoció i sensibilització. 

b) Concursos sectorials. 

c) Estudis de millora o innovació de productes agroalimentaris. 

d) Formació. 

e) Jornades de networking i de reconeixement empresarial. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

1 de novembre de 2019 - 30 d’octubre de 2020. 

4. Costos previsibles  

52.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 
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6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un 
màxim de 4.000,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

– Nombre de sol·licituds justificades sobre el nombre total de sol·licituds. 

– Nombre d’activitats per àmbit sobre el total d’activitats. 

– Nombre d’empreses vinculades al projecte de l’entitat sol·licitant. 

 

Línia de subvenció: Bases reguladores de subvencions al programa de suport a 
activitats de promoció agroalimentària amb productes Girona Excel·lent. 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ens locals de la 
demarcació de Girona. 
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2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions del Servei de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona 
per a activitats de promoció agroalimentària amb productes Girona Excel·lent.  

Són activitats subvencionables els projectes agroalimentaris dels àmbits següents: 

a) Demostracions de cuina amb productes Girona Excel·lent. 

b) Jornades i activitats de tast amb productes Girona Excel·lent. 

En cap cas es considerarà actuació subvencionable una activitat no vinculada a un 
esdeveniment no agroalimentari. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

1 de novembre de 2019 - 30 d’octubre de 2020. 

4. Costos previsibles 

10.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva  

El percentatge màxim a atorgar serà del 75 % del pressupost elegible, amb un 
màxim de 1.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

– Nombre de sol·licituds justificades sobre el nombre total de sol·licituds. 

– Nombre de productes Girona Excel·lent utilitzats a les activitats sobre el nombre 
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total de possibles productes. 

– Tipologia dels productes. 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb la creació d’accions que afavoreixin el sector 
agroalimentari dels productes autòctons de la demarcació. 

A Gastroevents, SC (Gastropirineus) 8.000,00 

A Incatis, SL (Firatast) 8.000,00 

A l’Ajuntament de Sta. Coloma Farners (Fira de la Ratafia) 18.000,00 

Al Consorci Dinamig (Fira Orígens) 20.000,00 

A l’Associació de Formació Ocupacional Alt Empordà (Desp. 
funcionament) 60.000,00 

Projecte Espai Cràter d’Olot, projecte cofinançat per  
FEDER. Es va iniciar l’expedient des del servei de Medi 
Ambient i el 2020 és previst que passi a ser gestionat des de 
Presidència. Durada fins el 2021 920.000,00 € 

 

2. Costos previsibles 

1.034.000,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

 

SERVEI DE PRESIDÈNCIA  

Objectius genèrics del Servei 

Donar suport econòmic a ajuntaments i a entitats per a actuacions d’especial 
interès públic, social, econòmic o humanitari que dificultin la convocatòria 
pública. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Des del Servei de Presidència es vol contribuir al finançament de despeses corrents 
i despeses d’inversions que requereixin tant els ajuntaments com les entitats i 
organitzacions, així com ajudar entitats de fora del territori de les comarques 
gironines, d’altres països i de zones deprimides que promoguin accions de 



 

7 
 

solidaritat, de cooperació i de caràcter humanitari. 

Aquestes subvencions es concedeixen amb caràcter excepcional, sempre que 
s’acreditin raons d’interès públic, social, econòmic o humanitari, o altres raons 
degudament justificades que dificultin la convocatòria pública, motivades per la 
urgència i necessitat inajornable, així com per la singularitat de l’actuació, ja siguin 
concedides de forma directa o consignades nominativament. 

2. Costos previsibles 

Per a inversions a ajuntaments, consorcis, mancomunitats i consells comarcals, 
l’import previst és de: 3.540.769,00 euros. 

Per a despeses corrents a ajuntaments, consorcis, mancomunitats i consells 
comarcals, l’import previst és de: 265.000,00 euros. 

Grups polítics de la Diputació: 234.000,00 euros. 

Per a inversions a entitats no lucratives, empreses privades i particulars, l’import 
previst és de: 460.000,00 euros. 

Per a despeses corrents a entitats no lucratives, empreses privades i particulars, 
l’import previst és de: 530.000,00 euros. 

L’import previst per a les subvencions nominatives és de: 6.917.222,00 euros. 

– Al Patronat de Turisme Costa Brava Girona, SA,                                      
6.722.222,00 €. 

– A l’Ajuntament de Banyoles (Banyolí de l’Any),                                                
8.000,00 €. 

– A l’Ajuntament de Girona (Temps de Flors), 25.000,00 €. 

– A l’organisme autònom Patronat Call de Girona (activitats anuals), 45.000,00 
€. 

– Al Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot (Garrotxí de l’Any), 7.000,00 €. 

– A l’Assocaciació Liberpress (Premis Liberpress), 25.000,00 €. 

– A la Fundació Aula d’Alts Estudis d’Electes, 25.000,00 €. 

– A l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial (País d’Art i Història),  
25.000,00 €. 

– A la Fundació Carles Pi i Sunyer (activitats anuals), 25.000,00 €. 

– A la Fundación Democracia y Gobierno Local, 10.000,00 € 

3. Fonts de finançament 

Fonts pròpies. 
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2 SERVEI DE DIFUSIÓ 

 

Objectius genèrics del Servei 

Una de les tasques de l’Oficina de Difusió és organitzar exposicions plàstiques que, 
sota el títol genèric d’Exposicions Viatgeres, segueixen un cicle itinerant per les 
sales d’exposicions dels municipis de les comarques gironines que les sol·liciten, 
que comença amb una primera exposició al claustre del Palau de la Diputació de 
Girona. 

Per això, cada dos anys s’aproven les bases i la convocatòria per seleccionar dos 
projectes expositius per a aquest programa. 

 

Línia de subvenció: 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Prestar un servei als municipis de les comarques gironines en matèria cultural: oferir 
als ajuntaments i a altres entitats gironines aquestes exposicions perquè les puguin 
incorporar a la seva programació cultural, sense que això els suposi cap cost 
econòmic.  

Destinataris: pintors, dibuixants i escultors nascuts a les comarques gironines o que 
hi tinguin el domicili, la qual cosa han d’acreditar al currículum mitjançant la 
documentació corresponent. 

1. Objectius i efectes que es persegueixen 

Premiar els guanyadors de la convocatòria d’Exposicions Viatgeres. 

2. Termini necessari per a la seva consecució 

Un any. 

3. Costos previsibles 

3.000 € (dos premis de 1.500 € cada un). 

4. Fonts de finançament 

Fonts pròpies. 

5. Pla d’acció 

Cada dos anys s’aproven les bases i la convocatòria per escollir dos guanyadors 
elegits per un jurat especialitzat. 

6. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

7. Règim de seguiment i avaluació contínua  
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8. Indicadors  

Un jurat format per experts en la matèria escull els dos guanyadors. 
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3 SERVEI D’ARXIUS I GESTIÓ DE DOCUMENTS 

 

Objectius genèrics del Servei 

El Servei d’Arxius i Gestió de Documents té com a objectiu vetllar per la conservació 
i difusió del patrimoni documental de la Diputació, però també col·laborar amb altres 
administracions i/o particulars en la preservació i conservació del patrimoni 
documental de les comarques gironines i assistir i cooperar amb els ajuntaments en 
matèria d’organització d’arxius i implantació de sistemes de gestió documental. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a projectes de millora de la gestió de 
documents i arxius dels ajuntaments i entitats municipals descentralitzades de 
les comarques gironines   

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Les competències pròpies de la Diputació de Girona, definides a l’article 36 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, són les 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica amb els municipis, 
especialment els de menor capacitat econòmica i de gestió. D’altra banda, l’article 
31.4 de la Llei 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents, estableix que 
correspon, entre d’altres, a les diputacions provincials prestar assistència als 
municipis i cooperar-hi per tal que els arxius municipals compleixin els requeriments 
exigits per a la integració al Sistema d’Arxius de Catalunya. 

Mitjançant aquesta línia de subvencions es pretén  complir efectivament aquestes 
competències i atendre les necessitats manifestades per alguns ajuntaments de les 
comarques gironines en relació amb les mancances que tenen en el tractament, 
instal·lació i recuperació de la documentació, especialment en el cas dels 
ajuntaments de menys de 10.000 habitants —ja que els que tenen més població 
estan obligats a tenir arxiu i un tècnic superior al capdavant— i per promoure bones 
pràctiques i l’estandardització en la gestió dels documents, en l’arxiu i en la 
recuperació.  

Aquesta línia de subvenció va dirigida, doncs, a tots els ajuntaments de les 
comarques gironines i entitats municipals descentralitzades inclosos en l’àmbit 
territorial de la Diputació de Girona que compleixin els requisits i les condicions 
generals que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, amb una especial atenció als municipis de menys de 10.000 habitants 
sense que els que superen aquesta xifra en quedin exclosos.   

 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Col·laborar econòmicament amb els ajuntaments per assolir l‘organització i 
conservació correcta de la documentació municipal i garantir-ne la recuperació i 
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accés tant al mateix ajuntament com als ciutadans.  

Implantar les normes i eines proposades i /o aprovades per institucions arxivístiques 
per tal d’aconseguir una estandardització de la gestió documental i una 
professionalització dels sistemes de gestió utilitzats en els ajuntaments gironins, 
mitjançant l’exigència que sigui un tècnic/a d’arxius qui assumeixi la direcció del 
projecte o actuació.  

Així, es valora favorablement la utilització del model de quadre de classificació de la 
documentació municipal (QdCM) proposat per la Direcció General d’Arxius, 
Biblioteques, Museus i Patrimoni; la utilització de la Norma de descripció arxivística 
de Catalunya (NODAC) en la descripció; l’ús del quadre de tipus documentals 
aprovat per la Generalitat de Catalunya, o entre d’altres; l’ús de les metadades dels 
documents i expedients basades en les normes tècniques d’interoperabilitat (NTI), o 
en l’esquema de metadades e-SIGeDA del Protocol de gestió de documents 
electrònics i arxiu de la Generalitat; l’aplicació de les taules d’accés i avaluació 
documental (Comissió Nacional d’Accés i Avaluació i Tria de Documents, CNAATD) 
i la utilització de material adequat per la conservació dels documents, com l’ús de 
capses de cartró neutre amb reserva alcalina. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Tot l’any. 

4. Costos previsibles 

100.000,00 euros. 

5. Fonts de finançament 

Fonts pròpies. 

6. Pla d’acció 

Bases reguladores específiques. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua 

Indicadors 

– Nombre d’ajuntaments o EMD que concorren a la convocatòria. 

– Nombre de sol·licituds presentades en relació amb convocatòries anteriors. 

– Nombre de sol·licituds justificades en relació amb el nombre total de sol·licituds 
concedides. 

– Nombre de sol·licituds per a projectes de restauració. 

– Nombre de sol·licituds per a projectes de digitalització. 

– Nombre de sol·licituds per a projectes d’organització d’arxius municipals. 

– Nombre de sol·licituds per a projectes de gestió documental o  administració 
electrònica. 

– Nombre de projectes d’arxius de l’esport. 
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4 SERVEI DE COOPERACIÓ LOCAL, TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, I HABITATGE 

 

4.1 SERVEI D’ASSISTÈNCIA I COOPERACIÓ ALS MUNICIPIS 

Objectius genèrics del Servei: 

Assistir econòmicament als municipis en la prestació del conjunt de serveis de 
competència municipal, en especial els serveis mínims, i que la prestació d’aquests 
sigui íntegra i adequada, mitjançant l’aplicació de principis de diferenciació 
prioritzant els de menor capacitat econòmica i de gestió, i reforçant la cooperació 
econòmica i tècnica amb els ajuntaments i els Consells Comarcals. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a inversions municipals en cementiris 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [apartat b), Art. 36 LRBRL], dirigida 
preferentment a l'establiment i a l’adequada prestació dels serveis mínims (Art. 26.3 
LRBRL), entre els quals es troba el de cementiri. 

Sectors 

Municipis de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu  

Que els ajuntaments de la província disposin de recursos suficients per a dur a 
terme actuacions en cementiris de gestió municipal per a què aquests presentin un 
bon estat de conservació i compleixin les normes sanitàries que estableix el Decret 
297/1997, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de policia sanitària 
mortuòria. 

Efecte 

Que la prestació del servei de cementiri sigui de qualitat, íntegra i adequada. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

En un termini de 8 a 10 anys es preveu actuar en els cementiris dels municipis de 
menys de 1000 habitants que ho requereixin. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és d’entre 200.000 € 
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i 300.000 € anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

La valoració de les sol·licituds es farà de forma coordinada amb el Servei 
d'Arquitectura de la Diputació. 

Un cop assolit l’objectiu pels cementiris dels municipis de menys de 1000 habitants 
es preveu ampliar els possibles beneficiaris paulatinament als municipis de major 
població mitjançant la modificació de les bases específiques reguladores. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Puntuació de les actuacions presentades (criteris de valoració): puntuació 
mitjana, nombre de sol·licituds que la superen, nombre de sol·licituds que no 
arriben a la puntuació mínima, nombre de sol·licituds amb la puntuació 
màxima. 

 

Línia de subvenció: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [apartat b), Art. 36 LRBRL]. 

Sectors 
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Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 

Assegurar la prestació integral i adequada dels serveis de competència municipal a 
tota la província a través de la col·laboració econòmica en el finançament de 
despeses corrents en serveis obligatoris, garantir una determinada despesa en 
actuacions en camins municipals i sostenir un nivell mantingut de les inversions en 
serveis de competència municipal en tot el territori. Les bases de l’actual Fons de 
Cooperació inclouen també el Fons de Cooperació Cultural i la línia de Subvencions 
per facilitar l’accés a les Noves Tecnologies que es descriuen en fitxes específiques 
dels serveis corresponents. 

Efectes 

Garantir la prestació adequada dels serveis municipals obligatoris i en general dels 
serveis de competència municipal. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual.  

4. Costos previsibles per a la seva realització 

El cost previst és de 20.000.000 € anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual, amb la possibilitat 
d’aprovar convocatòries plurianuals. 

Els criteris d’assignació de les subvencions que hauran d’establir les bases es 
revisaran en funció de les prioritats que s’estableixin i respondran a criteris d’equilibri 
territorial. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 



 

15 
 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Tipologia dels serveis obligatoris finançats 

 Tipologia de les inversions subvencionades 

 Percentatge de finançament de les inversions 

 Percentatge de subvenció destinat al finançament d’inversions 

 Percentatge de subvenció destinat a finançar despeses corrents 

 Percentatge de subvenció destinat a finançar actuacions en camins 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a actuacions municipals per nevades 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència  

Assistència econòmica als municipis [apartat b), Art. 36 LRBRL], dirigida 
preferentment a l'establiment i a l’adequada prestació dels serveis mínims (Art. 26.3 
LRBRL), entre els quals es troba el servei d'accés als nuclis de població i el servei 
de neteja viària [art. 26.1, apartat a)]. 

Sectors 

Municipis de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 

Assistir als municipis amb condicions climatològiques i fred intens més adverses en 
el finançament de les despeses generades per aquestes circumstàncies i assegurar 
els serveis de neteja viària i d'accés als nuclis de població. 

Efecte 

Fomentar l’equilibri territorial entre els municipis de la província col·laborant amb el 
finançament d’actuacions de neteja viària i d’accés als nuclis de població. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Variables en funció de la intensitat dels fenòmens meteorològics adversos i del seu 
abast. Inicialment es preveu una dotació anual d’entre 250.000 € i 500.000 €. 
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5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva  

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Percentatge de despesa corrent finançada 

 Percentatge d'inversió finançada 

 Tipologia de les actuacions subvencionades 

 Nombre de població beneficiada 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a despeses municipals extraordinàries 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [apartat b), Art. 36 LRBRL], dirigida 
preferentment a l'establiment i a l’adequada prestació dels serveis mínims (Art. 26.3 
LRBRL). 

Sectors 

Municipis i Entitats Municipals Descentralitzades de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 
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Assistir amb el finançament de determinades despeses municipals extraordinàries 
derivades de fenòmens catastròfics i/o excepcionals. 

Efecte 

Assegurar la prestació dels serveis de competència municipal afectats pels 
fenòmens catastròfics i/o excepcionals. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Variables en funció de la intensitat dels fenòmens catastròfics i/o excepcionals i del 
seu abast. Inicialment es preveu una dotació anual de 600.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores, generals o específiques, i/o concessió directa. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència. 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Tipologia de les situacions que motiven la concessió 

 Tipologia de les despeses municipals finançades 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a les llars d’infants municipals 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 
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Competència 

Assistència econòmica als municipis (apartat b de l’art. 36 de la LRBRL) en l’àmbit 
de les llars d’infants municipals. 

Sectors 

Ens locals de la província de Girona titulars de centres educatius de primer cicle 
d’educació infantil, autoritzats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, i els que tinguin implantat el primer cicle d’educació infantil en les 
escoles rurals mitjançant la signatura del conveni corresponent. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu  

Que els ajuntaments de la província disposin de recursos suficients per oferir i 
mantenir places per a l’escolarització de primer cicle d’educació infantil.  

Efecte 

Accés universal a l’educació infantil de primer cicle, i prestació en la proximitat i amb 
una gestió ajustada a les necessitats específiques de cada indret. 

3. Termini necessari per a la consecució de la subvenció 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a l’acompliment de la subvenció 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és d’uns 5.300.000 € 
anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases reguladores i de la convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua (indicadors) 

Generals 

 Percentatge/Nombre de sol·licituds desestimades respecte a les presentades 
i motiu de desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte als destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte als sol·licitants 

Específics 

 Nombre de centres beneficiaris 
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 Nombre d’alumnes beneficiaris 

 Percentatge de finançament del cost per alumne 

 

 

4.2 SERVEI DE TRANSPARÈNCIA, BON GOVERN I PARTICIPACIÓ  CIUTADANA 

Objectius genèrics del Servei: 

Fomentar la participació ciutadana i el govern obert al conjunt de la població de la 

Subvencions nominatives - Convenis amb els Consells Comarcals 

1. Memòria explicativa 

Els consells comarcals, d’acord amb l’establert a l’article 28 del Decret legislatiu 
4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de l’organització 
comarcal de Catalunya, tenen competències en la prestació de l’assistència tècnica 
jurídica i econòmica als municipis. En l’article 30 d’aquest text legal es preveu que 
en cada comarca hi ha d’haver un servei de cooperació i assistència municipals 
encarregat d’assessorar als municipis que ho sol·licitin en matèria 
juridicoadministrativa, economicofinancera i d’obres i serveis.  

 

Els consells comarcals de les comarques gironines col·laboren amb els municipis 
amb la prestació de serveis en els àmbits d’assistència tècnica, urbanística i medi 
ambiental, en salut pública, promoció turística i altres; alguns consells també 
realitzen i coordinen actuacions de transport escolar i prevenció d’incendis. També 
des de fa anys la Diputació de Girona dóna suport econòmic als consells comarcals 
mitjançant subvencions i aportacions econòmiques. 

 

La coordinació en la prestació dels serveis als municipis i l’establiment dels 
mecanismes de col·laboració econòmica de la Diputació en els serveis prestats pels 
consells comarcals són els dos objectius bàsics dels convenis amb els Consells 
Comarcals i inclou una assignació econòmica que es desglossa en una aportació 
econòmica pel finançament d’un conjunt de serveis i activitats de cada consell 
comarcal i unes aportacions específiques en concepte de subvenció per a 
determinades actuacions.  

 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

El cost previst és, aproximadament, de 5.300.000 € anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 
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demarcació, implicant la ciutadana en la presa de decisions i el retiment de comptes 
de les polítiques públiques municipals. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a polítiques de foment de la participació 
ciutadana 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència econòmica als municipis [apartat b), Art. 36 LRBRL] en l’àmbit de la 
participació ciutadana. 

Sectors:  

Municipis i EMD de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 

Impulsar el disseny, execució i avaluació de projectes municipals de participació 
ciutadana i govern obert, que no disposen del finançament necessari. 

Efecte:  

Millora de la qualitat i quantitat de les polítiques públiques municipals incorporant a 
la ciutadania en el debat, el disseny i la implementació de les polítiques, amb criteris 
de transparència, bon govern i  modernització social de l’administració.  

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

El cost previst està entre 150.000 i 300.000 € 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 
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Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Tipologia de processos participatius subvencionats 

 Mitjana de les puntuacions dels projectes en relació a la puntuació màxima  

 

4.3 SERVEI D’HABITATGE 

 

Objectius genèrics del Servei: 

Els objectius del servei d’Habitatge són l’augment i el manteniment del parc 
d’habitatges així com fomentar la planificació i facilitar les actuacions en matèria 
d’habitatge per als ajuntaments i Consells Comarcals de la demarcació de Girona. 

 

Línia de subvenció: Subvencions a ajuntaments per a estudis, plans, programes 
i projectes locals en l’àmbit de les polítiques d’habitatge 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [Art.36.1.b LBRL] en l’àmbit de la planificació 
en habitatge. 

Sectors 

Municipis de la província de Girona.  

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 

Que els ajuntaments disposin d’informació actualitzada per a la planificació i 
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execució de les polítiques d’habitatge local. 

Efecte 

Que els ajuntaments realitzin actuacions de polítiques d’habitatge en base a les 
informacions obtingudes i a les necessitats del seu municipi.  

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

El cost previst serà aproximadament  de 190.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Nombre d’estudis segons àmbits temàtics de les bases 

 Nombre d’habitatge d’obra nova o rehabilitació generats 

 Nombre de plans locals en relació als municipis 

 

Línia de subvenció: Subvencions a ajuntaments i consells comarcals per a la 
gestió de les polítiques socials d’habitatges en l’àmbit comarcal 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 
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Competència 

Assistència econòmica als municipis [Art.36.1.b LBRL] en l’àmbit de l’habitatge. 

Sectors 

Municipis i consells comarcals de la província de Girona que disposin d’Oficina 
Comarcal d’Habitatge 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 

Que les polítiques d’habitatge social es puguin desplegar en tot el territori i arribar a 
la igualtat d’oportunitats per la població de tot el territori de la demarcació de Girona. 

Efecte 

Que tot els ajuntaments i consells comarcals que desenvolupen polítiques socials 
d’habitatge disposin de prou recursos per tal de fer efectives aquestes polítiques. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 90.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 
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Específics 

 % de municipis de cada comarca en el qual s’han realitzat actuacions de 
polítiques socials d’habitatge 

 Nombre d’expedients de serveis d’assessoraments sobre el deute en 
l’habitatge en relació a cada comarca 

 Nombre de municipis amb actuacions de borsa de mediació 

 Nombre d’actuacions específiques en relació a cada comarca 

 

Línia de subvenció: Subvencions als ajuntaments per a inversions en habitatges 
destinats a polítiques socials 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [Art.36.1.b LBRL] en l’àmbit de l’habitatge, 
concretament en inversions en habitatges destinats a polítiques socials.. 

 

Sectors 

Municipis de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu  

Que els habitatges de propietat municipal estiguin en condicions adequades de 
manteniment i que els ajuntaments disposin d’eines per a la mobilització 
d’habitatges buits per tal de posar a lloguer social. 

 

Efecte  

Augment dels habitatges destinats a polítiques socials a nivell municipal en 
condicions adequades d’habitabilitat. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 300.000 €.  

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 
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6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Nombre d’habitatges rehabilitats 

 Inversió total en cada habitatge respecte a la mitjana de tota la convocatòria 

 Nombre d’actuacions per grups (cuina, lavabos, accessibilitat, eficiència 
energètica, tancaments) 

 

Línia de subvenció: Subvencions a ajuntaments per inversió en l’adquisició 
d’habitatge destinat a polítiques socials 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència 

Assistència econòmica als municipis [Art.36.1.b LBRL] en l’àmbit de l’habitatge, 
concretament en l’adquisició d’habitatge destinat a polítiques socials. 

 

Sectors 

Municipis de la província de Girona.  

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Objectiu 
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Que els ajuntaments adquireixin habitatges per a polítiques socials 

Efecte 

Que els ajuntaments augmentin el parc d’habitatges destinats a polítiques socials 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Convocatòria anual. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 400.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de bases reguladores i de convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Generals 

 Percentatge/nombre de sol·licituds desestimades respecte les presentades i 
motiu desestimació 

 Percentatge de sol·licitants respecte destinataris 

 Percentatge de beneficiaris respecte sol·licitants 

 Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura) 

 Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import 

 Percentatge final de la subvenció pagada respecte la concedida (índex de 
consecució) 

Específics 

 Nombre d’habitatges adquirits 

 

SUBVENCIONS DIRECTES 

 

Subvenció nominativa al Col·legi d’arquitectes de Catalunya de la demarcació 
de Girona per al programa de formació anual en habitatge 

1. Memòria explicativa 
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El Servei d’Habitatge de la Diputació de Girona i el Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya de la demarcació de Girona anualment es coordinen per a la programació 
d’actuacions formatives per als treballadors dels ens locals que desenvolupen 
tasques tècniques en relació a l’habitatge. 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 9.300 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

 

Subvenció nominativa per a l’Ajuntament de Salt per al suport a les comunitats 
i intervenció en l’ús anòmal de l’habitatge 

1. Memòria explicativa 

El municipi de Salt pateix problemes urbanístics que duen a una gran densificació 
dels habitatges sobretot a la zona centre que concentra una població amb situacions 
econòmiques, socials, familiars i professionals problemàtiques. 

Per aquest motiu es duu a terme el programa de suport a les comunitats i 
d’intervenció en l’ús anòmal d’habitatges per tal d’afavorir la cohesió social i evitar 
l’exclusió residencial. 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 50.000 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 

 

Subvenció nominativa per a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per al 
suport als habitatges de la xarxa d’inclusió social de la demarcació de Girona 

1. Memòria explicativa 

L‘objecte de la subvenció nominativa a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) 
és donar suport a les entitats del tercer sector social de la demarcació de Girona 
gestionades a través de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social de l’AHC. 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

En funció del pressupost anual de la corporació. El cost previst és de 81.000 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis de la Diputació de Girona. 
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5 SERVEI DE COOPERACIÓ CULTURAL 

 

Objectius genèrics del Servei 

1. Fomentar l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i preservació del 
patrimoni cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a 
expressió comunitària. (Art. 21 EAC) 

2. Protegir, conservar i difondre el patrimoni cultural de les comarques de Girona per 
poder-lo transmetre a les generacions futures en les millors condicions possibles. 
(Art. 22 EAC) 

3. Cooperar amb els principals agents i iniciatives culturals, públiques i privades, del 
territori. (DL 2/2003, LMRLC) 

4. Fomentar la creació, expressió i manifestació artística i cultural del territori, 
d’iniciativa pública i privada, tal com estableix l’article 22.1 de l’EAC, especialment 
en els casos que es tracti d’accions que promoguin l’accés i la participació ciutadana 
en la vida cultural de la comunitat. (Art. 27 DUDH) 

5. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tots. (Objectiu 4. ODS, 2015-2030) 

6. Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i nenes. 
(Objectiu 5. ODS, 2015-2030) 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a la realització de concerts de música de 
cobla 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 

Sectors 

Ajuntaments de les comarques gironines o organismes autònoms locals. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Facilitar la presència de la cobla en les programacions culturals dels municipis de 
les comarques de Girona per incrementar el coneixement i la sensibilitat amb la 
música de cobla. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de febrer al 14 de desembre de l’any de la convocatòria. 

4. Costos previsibles 

24.250,00 €. 
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5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. Es podran finançar amb càrrec a les subvencions regulades en aquestes 
bases els concerts de música de cobla que es duguin a terme durant el període 
comprès entre l’1 de febrer i el 14 de desembre de l’any en curs. 

El nom de la cobra o cobles que portaran a terme els concerts i el preu del caixet 
s’establiran a la convocatòria corresponent, prèvia selecció per part de la comissió 
avaluadora entre els projectes rebuts en el període comprès entre l’1 i el 30 de 
setembre de l’any anterior a la convocatòria. 

No es podrà realitzar el concert durant els actes de la festa major. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva, les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’entrada al 
Registre General de la Diputació, via EACAT, fins a exhaurir les disponibilitats 
pressupostàries de la convocatòria corresponent. 

Les peticions que no es puguin atendre quedaran en llista d’espera i es determinarà 
l’ordre de la llista en funció del registre d’entrada de la Diputació de Girona. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Nombre de municipis que programen cobla, en relació amb el nombre total de 
municipis de la demarcació. 

1.2 Percentatge de municipis que queden en llista d’espera. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per al foment de projectes culturals als 
museus de les comarques gironines 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

El 9 d’abril de 2015 es va signar un conveni marc de col·laboració entre el 
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Girona i 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural sobre la Xarxa Territorial de Museus de les 
comarques de Girona. En el pacte tercer i sisè del conveni es preveu la signatura de 
convenis específics en els quals es concretaran noves activitats o aspectes 
complementaris que sigui necessari regular. 

Sectors 

Persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que siguin titulars de museus 
en algun dels municipis de les comarques gironines, els quals estiguin registrats al 
catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de museus), amb un 
pressupost anual de fins a 5.000.000 € i que estiguin formalment adherits a la xarxa 
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mitjançant la declaració unilateral del museu del conveni marc. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Foment del coneixement i la difusió del patrimoni cultural gestionat pel 
museu. 

2. Atraure nous segments de població i fomentar nous públics per al museu. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 

4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de gener al 30 de novembre de l’any de la convocatòria. 

4. Costos previsibles 

270.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de 
concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan les sol·licituds que 
es presentin en el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de 
Govern) i s’establirà una prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en 
aquestes bases. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Nombre d’equipaments que han obtingut subvenció, en relació amb el nombre 
total de possibles beneficiaris. 

2.1 Percentatge d’accions de creació de públics, en relació amb el total d’accions 
subvencionades. 

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere, en relació amb el total 
d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva, en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

Línia de subvenció Subvencions als centres de conservació, difusió i 
interpretació del patrimoni cultural i la memòria històrica, en el marc del 
programa Indika, de recursos educatius de la Diputació de Girona 
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1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

En data 7 d’agost de 2018, l’Àrea de Cultura inclou també la competència 
d’educació. En aquest context, el programa «Indika» s’emmarca en el servei de 
recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb l’oferta destinada als espais 
considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i de més enllà d’aquest 
territori.  

Sectors 

Centres de conservació, difusió i interpretació de la memòria històrica ubicats a les 
comarques gironines, tot i que, de manera excepcional i per raons d’interès cultural, 
es poden acceptar equipaments fora de l’àmbit estricte de la demarcació de Girona 
que duguin a terme activitats d’educació i interpretació patrimonial. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Augmentar el nombre de visites escolars als elements patrimonials. 

2. Fomentar la reflexió posterior a l’activitat. 

3. Incrementar el nombre d’alumnes amb NEE i escoles d’alta complexitat que 
participin de les activitats del programa. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Curs escolar. 

4. Costos previsibles 

150.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. Les sol·licituds  s’han de presentar a la Diputació en el termini establert 
en la convocatòria. Els centres de conservació, difusió i interpretació tindran l’opció 
de mantenir, canviar de preu o donar de baixa aquelles activitats que ja hagin estat 
presentades en la convocatòria de l’any anterior. En conseqüència, no és necessari 
tornar a presentar una sol·licitud amb les característiques detallades d’aquestes 
activitats. 

A l’inici del curs escolar, els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud 
de les activitats pedagògiques en el termini establert al web dels programes 
pedagògics i educatius de la Diputació de Girona. Tindran prioritat les reserves dels 
centres d’alta complexitat de les comarques gironines. Cada centre escolar pot 
sol·licitar fins a vuit activitats subvencionades; a partir de la novena reserva, les 
sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. Els centres de conservació, 
difusió i interpretació justificaran les activitats dutes a terme en el seu equipament. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva, 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  
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Indicadors 

1.1 Percentatge de visites en relació amb l’any anterior. 

1.2 Percentatge de visites en relació amb el total de centres de la demarcació. 

2.1 Nombre d’obres presentades al concurs, en relació amb el total d’activitats dutes 
a terme. 

3.1 Percentatge d’escoles amb necessitats especials o d’alta complexitat. 

 

Línia de subvenció: Subvencions del programa «Identitat, arrels i tradicions» 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

En data 7 d’agost de 2018, l’Àrea de Cultura inclou també la competència 
d’educació. En aquest context, el programa educatiu «Identitat, arrels i tradicions» 
s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació de Girona, amb 
l’oferta destinada a les entitats i associacions de cultura popular i tradicional 
catalana de les terres de Girona. 

Sectors 

Les entitats i associacions de cultura popular i tradicional catalana ubicades a les 
comarques gironines. Cada entitat o associació de cultura popular i tradicional 
catalana ha de tenir propostes pedagògiques individualitzades per a un o més 
nivells educatius. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Augmentar la participació escolar en les activitats de cultura popular. 

2. Incrementar la presència de les associacions de cultura popular i tradicional 
de les comarques gironines a les escoles. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Curs escolar. 

4. Costos previsibles 

48.400,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 
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S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. 

Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. De 
conformitat amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació 
pressupostària establerta en la convocatòria, es concretaran les activitats que se 
subvencionen.  

A l’inici del curs escolar, Els centres d’ensenyament han de formalitzar la sol·licitud 
de les activitats pedagògiques en el termini establert al web dels programes 
pedagògics i educatius de la Diputació de Girona. Tindran prioritat les reserves dels 
centres d’alta complexitat de les comarques gironines. Cada centre escolar pot 
sol·licitar fins a quatre activitats subvencionades; a partir de la cinquena reserva, les 
sol·licituds quedaran directament en llista d’espera. Els centres de conservació, 
difusió i interpretació justificaran les activitats dutes a terme en el seu equipament. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Percentatge de visites en relació amb l’any anterior. 

1.2 Percentatge de visites en relació amb el total de centres de la demarcació. 

2.1 Nombre d’entitats i associacions en el programa, i percentatge en relació amb el 
total d’entitats de la demarcació. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a la creació de públics per a la cultura 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 

Sectors 

Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les 
comarques gironines; persones físiques o jurídiques, públiques o privades. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Donar suport a les activitats culturals de les associacions i indústries culturals 
de les comarques gironines. 

2. Incrementar la participació ciutadana en les activitats culturals de la 
demarcació. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 
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4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 d’octubre de l’any anterior a la convocatòria al 30 de setembre de l’any de la 
convocatòria. 

4. Costos previsibles 

300.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no podrà 
superar l’import del crèdit assignat en cadascuna de les convocatòries i, si s’escau, 
en les ampliacions que s’acordin. Les condicions i la quantia de les ampliacions 
seran les que es determinin específicament en cada convocatòria. 

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud, d’acord amb els criteris establerts als annexos de la convocatòria, i 
atesa la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Nombre d’entitats i empreses culturals de la demarcació, en relació amb el total 
de les sol·licituds ateses. 

2.1 Nombre global d’assistents a les activitats culturals de la demarcació. 

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere, en relació amb el total 
d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva, en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per al finançament de les activitats i projectes 
culturals de les oficines joves de les comarques gironines 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
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d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 

Sectors 

Consells comarcals inclosos en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona que 
tinguin una oficina jove, així com les capitals de comarca i els municipis amb més de 
15.000 habitants de la demarcació de Girona. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Incrementar el nombre d’accions culturals destinades als joves de la 
demarcació. 

2. Fomentar la participació dels joves en les activitats programades. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 

4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria al 31 d’octubre de l’any de 
la convocatòria. 

4. Costos previsibles 

 90.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. 

Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 50 punts, segons la 
puntuació prevista en els criteris de valoració de les bases, tindran un import fix 
bàsic de subvenció. Als que hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà 
una quantitat addicional, que es calcularà aplicant un percentatge de l’import 
sol·licitat proporcional a la puntuació addicional obtinguda.  

L’import màxim a sol·licitar és de 5.000 €.  

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Nombre d’accions culturals destinades als joves de la demarcació i percentatge 
en relació amb l’any anterior. 

2.1 Nombre de joves que participen en la línia de subvencions i percentatge en 
relació amb l’any  anterior. 

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere en relació amb el total 
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d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

En actuacions  específiques en matèria d’Educació, es contempla la línia de 
subvencions següent: 

 

Línia de subvenció: Subvencions per al foment de programes i projectes 
educatius en l’àmbit de les comarques gironines 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

D’acord amb els articles 21 i 22 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, s’ha de 
fomentar l’educació de la ciutadania en relació amb la protecció i preservació del 
patrimoni cultural, així com en l’apreciació i la valoració de l’art i la cultura com a 
expressió comunitària. També s’ha de vetllar perquè tots els ciutadans i ciutadanes 
de les comarques de Girona puguin tenir accés a la formació superior de qualitat en 
el territori, entenent que la formació i l’educació són un dret fonamental. 

Sectors 

Ajuntaments o ens que en depenen i entitats municipals descentralitzades de les 
comarques gironines, centres educatius, centres d’educació especial, centres de 
recerca pedagògica i persones jurídiques. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Promoure el treball de la cultura i els drets culturals com a element de la 
identitat individual dels ciutadans i com a base de la cohesió social i la 
convivència del segle XXI. 

2. Facilitar l’educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats 
d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a tots. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 

4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 d’octubre de l’any anterior a la convocatòria al 30 de setembre de l’any de la 
convocatòria. 

4. Costos previsibles 

120.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
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subvenció. 

La quantia de cada subvenció dependrà de la valoració que es realitzi. S’avaluarà 
cada sol·licitud d’acord amb els criteris establerts a la convocatòria, i atesa la 
qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària 
establerta en la convocatòria, es determinarà l’import de la subvenció a atorgar, així 
com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. 
L’import de la subvenció concedida no podrà ser superior a 10.000 € ni inferior a 
500,00 €. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Nombre d’activitats subvencionades que treballen la cultura com a element de 
cohesió social, en relació amb el nombre total d’activitats subvencionades. 

2.1 Nombre d’activitats subvencionades que treballen amb col·lectius amb risc 
d’exclusió cultural (nouvinguts, gent gran, etc.), en relació amb el total d’activitats 
subvencionades. 

2.2 Nombre d’escoles amb necessitats especials que s’acullen a la subvenció, en 
relació amb el total d’escoles amb necessitats especials de la demarcació. 

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere, en relació amb el total 
d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva, en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

Línia de subvenció: Subvencions del Fons de cooperació econòmica i cultural 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement al territori, potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. En aquest sentit, atorga ajuts per al desenvolupament 
d’activitats culturals en els municipis de la demarcació. 

Sectors 

Ajuntaments i entitats municipals descentralitzades inclosos en l’àmbit territorial de 
la Diputació de Girona. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 
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1. Fomentar la programació cultural als municipis de les comarques gironines. 

2. Dinamitzar la contractació de companyies d’arts escèniques del territori amb 
propostes de qualitat. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 

4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Del 15 de novembre de l’any anterior al 15 de novembre de l’any de la convocatòria. 

4. Costos previsibles 

2.925.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció, amb els criteris de repartiment d’aquell any. Es tracta d’una convocatòria 
conjunta, en què el municipi també sol·licita la subvenció per a les despeses en 
béns corrents i serveis vinculats a serveis obligatoris, i despeses en inversions reals 
i transferències de capital. 

 Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per ajuntament i entitat 
municipal descentralitzada dins del termini que estableixi la convocatòria 
corresponent. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1.1 Percentatge de finançament del Fons de Cooperació Cultural en relació amb el 
total de despesa cultural del municipi. 

2.1 Percentatge de valoracions altes (entre 8 i 10) del catàleg Escènics en relació 
amb el total de propostes puntuades.  

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere en relació amb el total 
d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per al finançament de la programació estable 
professional dels equipaments escènics i musicals multifuncionals de les 
comarques de Girona 
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1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La Diputació de Girona, en l’àmbit de la cooperació en la demarcació territorial de 
les comarques gironines, presta un servei públic definit per la promoció de la cultura, 
les arts i el coneixement del territori, potenciant els agents públics i privats en el 
foment d’iniciatives culturals. En aquest sentit, un dels objectius del Servei de 
Cooperació Cultural és el suport a les arts escèniques, especialment el foment de la 
creació, la producció i la difusió. 

Sectors 

Els ajuntaments titulars d’equipaments escènics i musicals locals multifuncionals de 
la demarcació de Girona. En cas de disposar de més d’un equipament escènic i 
musical local multifuncional en un mateix municipi, cada municipi només podrà 
sol·licitar la subvenció per a un únic equipament. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

1. Donar suport a la programació professional estable d’arts escèniques i 
música. 

2. Incrementar la participació ciutadana en la programació culturals dels 
equipaments. 

3. Augmentar les accions que incorporin polítiques de gènere. 

4. Fomentar les accions amb l’objectiu de promoure una cultura inclusiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior al de la convocatòria al 31 d’octubre de l’any de 
la convocatòria. 

4. Costos previsibles 

18.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases específiques que regularan el funcionament de la 
subvenció. 

Tots els sol·licitants que obtinguin una puntuació mínima de 5 punts, segons la 
puntuació prevista a les bases, tindran un import fix bàsic de subvenció. Als que 
hagin obtingut una puntuació superior, se’ls atorgarà una quantitat addicional, que 
es calcularà aplicant un percentatge de l’import sol·licitat proporcional a la puntuació 
addicional obtinguda.  

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  
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Indicadors 

1.1 Nombre d’equipaments subvencionats, en relació amb el total d’equipaments del 
territori. 

2.1 Nombre d’equipaments subvencionats amb programes educatius socials i 
comunitaris relacionats amb les arts en viu, en relació amb el total d’equipaments 
del territori. 

3.1 Nombre d’accions que incorporin polítiques de gènere, en relació amb el total 
d’activitats subvencionades. 

4.1 Accions de cultura inclusiva, en relació amb el total de les activitats 
subvencionades. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions nominatives relacionades amb l’educació  

1. Memòria explicativa 

Subvencions directes destinades a fomentar l’educació de la ciutadania, ja sigui 
en relació amb la protecció i preservació del patrimoni cultural, com en 
l’apreciació de l’art i la cultura com a expressió de la comunitat. 

També subvencions que ajudin a garantir una educació inclusiva, equitativa i de 
qualitat i a promoure oportunitats d’aprenentatge al llarg de tota la vida per a 
tots. 

2. Costos previsibles 

655.100,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

 

Subvencions nominatives relacionades amb el patrimoni cultural 

1. Memòria explicativa 

Subvencions destinades a la protecció, conservació i difusió del patrimoni 
cultural de les comarques de Girona per poder-lo transmetre a les generacions 
futures en les millors condicions possibles. Se subvencionen equipaments 
museístics, patrimoni arqueològic, patrimoni artístic, patrimoni literari i patrimoni 
immaterial. 

2. Costos previsibles 

327.828,00 €. 
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3. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

 

Subvencions nominatives per a la cooperació amb els agents i iniciatives 
culturals del territori 

1. Memòria explicativa 

Subvencions l’objectiu de les quals sigui donar suport a entitats, associacions, 
empreses culturals i municipis que desenvolupin activitats culturals a les 
comarques de Girona o que plantegin iniciatives culturals estratègiques per al 
territori. 

2. Costos previsibles 

320.500,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

 

Subvencions nominatives per al foment de la creació, expressió i manifestació 
artística i cultural del territori, d’iniciativa pública i privada 

1. Memòria explicativa 

Subvencions per al foment de les diverses tipologies d’arts escèniques, així 
com de les formes d’expressió de la cultura popular i tradicional. Especialment 
per a aquelles que promoguin l’accés i la participació ciutadana en la vida 
cultural de la comunitat. 

2. Costos previsibles 

1.200.000,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

 

Subvencions excloses de concurrència per a premis i beques culturals 

1. Memòria explicativa 

Subvencions que tenen per objecte l’estudi de la història de les comarques 
gironines, la difusió de la memòria històrica, la promoció de la creació artística, 
literària i/o el foment del talent cultural del territori. 

2. Costos previsibles 

52.400,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 
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6 SERVEI DE COMUNICACIÓ CULTURAL 

 

Objectius genèrics del Servei 

 

El Servei de Comunicació Cultural té encomanada la gestió de l’acció editorial de la 
Diputació de Girona i el suport a l’edició a través de línies específiques de 
subvencions. 

– En l’àmbit de l’acció editorial, gestiona la publicació de llibres de temàtica 
diversa, amb els objectius prioritaris de fomentar i divulgar el coneixement sobre 
la història, la societat i el patrimoni natural i cultural de les terres de Girona, i de 
recuperar autors i obres fonamentals de les lletres gironines. 

– En l’àmbit del suport a l’edició, desenvolupa línies de subvencions específiques 
per a publicacions d’interès cultural promogudes per ajuntaments, editors i 
entitats de la demarcació. També fomenta la recerca a través de línies de 
subvencions destinades a les edicions i a les activitats de projecció de la 
recerca dels centres i instituts d’estudis de les terres de Girona. 

 

Línia de subvenció: Foment de produccions editorials 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència  

Sectors 

Empreses editores, editors a títol personal i entitats no lucratives. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

Fomentar l’edició de publicacions d’interès cultural que contribueixin a enriquir el 
patrimoni bibliogràfic de les comarques gironines.   

Efectes  

Promoure l’edició de llibres que contribueixin a divulgar el coneixement sobre la 
història, la cultura, la societat, el patrimoni i els valors territorials de  les comarques 
gironines. 

Impulsar l’edició d’obres interès cultural (amb valor literari, documental, etc.) d’autors 
gironins. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 
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1 any. 

4. Costos previsibles 

100.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis. 

6. Pla d’acció 

Aprovació anual de les Bases específiques reguladores de subvencions per al 
foment de produccions editorials i de la convocatòria corresponent. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds presentades en relació amb convocatòries anteriors. 

– Percentatge de les sol·licituds que corresponen a obres d’autors de l’àmbit de 
les comarques gironines. 

– Percentatge de sol·licituds referides a obres de temàtica d’àmbit local. 

– Nombre de sol·licituds justificades. 

–    Nombre de renúncies presentades. 

 

Línia de subvenció: Publicacions d’interès local editades per ajuntaments 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Ajuntaments, organismes que en depenen i entitats municipals descentralitzades de 
l’àmbit de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

Col·laborar econòmicament amb els ajuntaments de les comarques gironines per a 
l’edició de llibres d’interès local.  

Efectes  

Fomentar l’edició de treballs de recerca i/o divulgació sobre la història, el patrimoni i 
la vida local dels municipis gironins, difícilment atesos pel mercat editorial en tractar-
se, en general, d’obres de poc circuit comercial 

Impulsar l’edició d’obres d’autors de l’àmbit de les comarques gironines. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

1 any. 
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4. Costos previsibles 

70.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis. 

6. Pla d’acció 

Aprovació anual de les Bases específiques reguladores de subvencions per a 
publicacions d’interès local editades per ajuntaments i de la convocatòria 
corresponent. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds presentades en relació amb convocatòries anteriors. 

– Percentatge de sol·licituds que corresponen a publicacions d’autors de l’àmbit 
de les comarques gironines. 

– Nombre de sol·licituds justificades. 

– Nombre de renúncies presentades. 

 

Línia de subvenció: Edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines 
que no depenguin de cap òrgan de l’Administració. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

Col·laborar econòmicament amb els centres i instituts d’estudis locals i comarcals 
gironins per a l’edició de treballs de recerca.  

Efectes  

Promoure l’edició i la divulgació de treballs d’investigació i d’aportacions d’interès en 
els àmbits humanístic i científic promoguts per les entitats de recerca locals i 
comarcals de les comarques gironines. 

Impulsar la investigació i afavorir l’accés dels estudiants, els estudiosos i la 
ciutadania en general a la recerca d’àmbit local. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

1 any. 

4. Costos previsibles 
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50.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis. 

6. Pla d’acció 

Aprovació anual de les Bases específiques reguladores de subvencions per a 
edicions dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals i de la convocatòria 
corresponent. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de publicacions editades pels centres d’estudis que s’acullen a la 
convocatòria i comparació amb convocatòries anteriors. 

– Percentatge de publicacions que es digitalitzen i es pengen en repositoris per 
facilitar l’accés als seus continguts. 

– Nombre de sol·licituds justificades. 

– Nombre de renúncies presentades. 

 

Línia de subvenció: Activitats dels centres i instituts d’estudis locals i 
comarcals 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Centres i instituts d’estudis locals i comarcals de l’àmbit de les comarques gironines 
que no depenguin de cap òrgan de l’Administració. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

Col·laborar econòmicament amb els centres i instituts d’estudis locals i comarcals 
gironins per a l’organització d’activitats de projecció de la recerca, de dinamització 
cultural i de divulgació de la recerca a través de  mitjans digitals. 

Efectes  

Fomentar el coneixement del patrimoni històric, natural i cultural de les comarques 
gironines, a través de les activitats organitzades pels centre d’estudis. 

Impulsar la comunicació pública dels treballs de recerca d’àmbit local a través de 
mitjans digitals per tal d’afavorir-ne l’accés. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

1 any. 
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4. Costos previsibles 

18.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fons propis. 

6. Pla d’acció 

Aprovació anual de les Bases específiques reguladores de subvencions per a 
activitats dels centres i instituts d’estudis locals i comarcals i de la convocatòria 
corresponent. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre d’activitats dels centres d’estudis presentades en la convocatòria i 
comparació amb convocatòries anteriors. 

– Nombre d’assistents a les activitats organitzades pels centres i instituts d’estudis 
objecte de subvenció. 

– Nombre de sol·licituds justificades. 

– Nombre de renúncies presentades. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions nominatives als ajuntaments i consells comarcals per a la 
col·laboració en col·leccions de temàtica local 

1. Memòria explicativa 

Subvencions que tenen per objectiu la col·laboració econòmica de la Diputació de 
Girona amb aquells ajuntaments o organismes autònoms que en depenen i amb els 
consells comarcals que editen col·leccions estables de temàtica d’interès local. 

Les subvencions de caràcter nominatiu previstes per als ajuntaments i consells 
comarcals de les comarques gironines que editen col·leccions estables de 
temàtiques d’interès local són les següents: 

– Subvenció a l’Ajuntament de Figueres per la a col·lecció «Juncària»: 6.000,00 €. 

– Subvenció a l’Ajuntament d’Olot per a col·leccions municipals: 3.400,00 €. 

– Subvenció a l’Ajuntament de Banyoles per a la col·lecció «Quaderns de 
Banyoles»: 3.000,00 €. 
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– Subvenció a l’Ajuntament de Cassà de la Selva per a la col·lecció «Toponímia dels 
Veïnats de Cassà»: 3.200,00 €. 

– Subvenció a Can Quintana - Museu de la Mediterrània per a la col·lecció «Recerca 
i Territori»: 4.000,00 €. 

– Subvenció al Consell Comarcal del Pla de l’Estany per a la col·lecció «Contes de 
Llegenda del Pla de l’Estany»: 5.700,00 €. 

2. Costos previsibles 

25.300,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

 

Subvencions nominatives a entitats i empreses editores per a l’edició de 
revistes d’interès cultural de l’àmbit de les comarques gironines 

1. Memòria explicativa 

Subvencions que tenen per objectiu la col·laboració econòmica amb empreses 
editores i entitats sense ànim de lucre que publiquen revistes d’interès cultural, 
per a les quals és difícil establir una convocatòria de concurrència competitiva 
atesa l’especificitat d’aquests projectes editorials. Es tracta de publicacions 
editades en suport imprès o en suport digital, que tenen per objectiu divulgar el 
patrimoni cultural i etnològic de les comarques gironines i difondre les activitats 
culturals que en l’àmbit del teatre, l’art i les lletres tenen lloc als diferents 
municipis de la demarcació. 

Les subvencions de caràcter nominatiu previstes per a empreses i entitats que 
editen revistes o publicacions periòdiques d’interès cultural són les següents: 

– Subvenció a l’Editorial Gavarres per a l’edició de les revistes Gavarres, Les 
Alberes, Garrotxes i Cadí-Pedraforca: 14.000,00 €. 

– Subvenció a l’editorial Bonart Cultural, SL, per a l’edició de la revista 
Bonart:14.000,00 €. 

– Subvenció a l’Editorial Proscenium, SL, per a l’edició de la revista 
Proscenium: 6.000,00 €. 

– Subvenció a Edicions Cal·lígraf, SL, per a l’edició de la revista Encesa 
Literària: 1.000,00 €. 

– Subvenció a l’Associació Grup de Recerca de Cerdanya per a l’edició de les 
revistes Ker i Querol: 1.500,00 €. 

– Subvenció a la Comissió de Festes de Salt per a l’edició de la revista La 
Farga: 1.200,00 €. 
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– Subvenció a l’Institut Ramon Muntaner per a l’edició de la revista Plecs 
d’Història Local: 3.000,00 €. 

2. Costos previsibles 

40.700,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

 

Subvencions nominatives a entitats per al foment de la recerca d’àmbit local i 
la seva divulgació 

1. Memòria explicativa 

L’objectiu d’aquestes subvencions és la col·laboració amb entitats sense ànim de 
lucre que tenen per finalitat impulsar la recerca d’àmbit local i divulgar-la a través 
d’activitats com la convocatòria de beques d’investigació, jornades, col·loquis, 
publicacions, etc. Es preveu la concessió de subvencions de caràcter nominatiu a 
aquelles entitats dedicades al foment de la recerca que, per la seva tipologia, no 
poden acollir-se a les convocatòries específiques establertes per als centres i 
instituts d’estudis. Són les següents: 

– A l’Institut Ramon Muntaner, per a la convocatòria anual de dues beques de 
recerca local: 10.500,00 €. 

– A l’Institut Ramon Muntaner, per a l’organització del Col·loqui d’Estudis 
Transpirinencs (de caràcter  biennal): 3.000,00 €. 

– A la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, per al foment de la 
recerca local de naturalesa associativa (activitats): 8.000,00 €. 

– A la Societat Andorrana de Ciències, per a la publicació de les ponències de 
les Trobades Culturals Pirinenques: 2.500,00 €. 

2. Costos previsibles 

24.000,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

Subvencions excloses de concurrència o de concessió directa 

1. Memòria explicativa 

Es preveuen en el pressupost anual del centre gestor de Comunicació Cultural 
dues aplicacions pressupostàries per atendre sol·licituds de subvenció excloses 
de concurrència pública per a l’edició de publicacions d’interès cultural que, pels 
motius que siguin, no es poden acollir a les convocatòries vigents, sempre que 
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justifiquin l’especial interès públic de l’edició. 

2. Costos previsibles 

16.000,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 
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7 SERVEI DE BIBLIOTEQUES 

 

Objectius genèrics del Servei 

L’assessorament i la col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el 
manteniment dels equipaments i serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i 
a les necessitats específiques municipals. 

El suport metodològic i tècnic a les biblioteques públiques pel que fa a innovació, 
disseny i prestació de serveis de qualitat. 

La creació de mecanismes i eines per potenciar i facilitar la cooperació entre les 
biblioteques per fer més rendibles els recursos públics. 

 

Línia de subvenció: Subvenció per a fons documentals i subscripcions a 
publicacions periòdiques a les biblioteques municipals del sistema de lectura 
pública i als punts d’informació i lectura 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. 

Sectors 

Entitats locals gironines o ens que en depenen amb biblioteca pública integrada al 
Sistema de Lectura Pública o a la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Prestar suport als ajuntaments en la creació del fons inicial d’una biblioteca pública 
i/o contribuir al manteniment anual d’aquest fons (bibliogràfic, audiovisual o 
hemerogràfic) per garantir la seva vigència i actualitat. 

Aconseguir l’acompliment dels estàndards de document per habitant i, un cop 
assolides aquestes ràtios, mantenir el fons actualitzat i d’interès per a la ciutadania 
amb la incorporació de nous materials documentals. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

420.000,00 € anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 
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Es preveuen les inauguracions de noves biblioteques pel que fa a l’adquisició de lots 
fundacionals i es calcula el manteniment anual de cadascuna de les biblioteques en 
funcionament per preveure’n el cost. La Diputació hauria de finançar el 100 % dels 
lots fundacionals i el 50 % del manteniment.  

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Material documental subministrat. 

– Nombre de subscripcions a revistes i diaris. 

 

Línia de subvenció: Subvencions per a la renovació del parc informàtic d’ús 
públic de les biblioteques municipals del sistema de lectura pública i dels 
punts d’informació i lectura 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. 

Sectors  

Entitats locals gironines o ens que en depenen amb biblioteca integrada en el 
Sistema de Lectura Pública o en la Xarxa de Punts d’Informació i Lectura. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Prestar suport als ajuntaments en el manteniment del parc informàtic d’ús públic de 
les biblioteques del Sistema de Lectura Pública i els Punts d’Informació i Lectura. 

Es pretén mantenir el parc informàtic d’ús públic necessari segons els estàndards. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Actuació anual. 

4. Costos previsibles 

7.000,00 € (2020). 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Un cop adquirits els ordinadors, es distribuiran a les biblioteques atenent el grau 
d’antiguitat del parc informàtic actual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva.  
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8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Grau d’obsolescència del parc informàtic d’ús públic. 

– Nombre d’ordinadors subministrats. 

 

Línia de subvenció: Subvenció per al personal de biblioteques 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. 

Sectors  

Entitats locals gironines o ens que en depenen, previstos i adequats al Mapa de 
lectura pública en el moment de la posada en funcionament. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Prestar suport als ajuntaments en el moment de posar en funcionament un 
equipament bibliotecari adequat als mínims que fixa el Govern de Catalunya a 
través del Mapa de lectura pública. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

3 anys. 

4. Costos previsibles 

Segons la categoria de la plaça a subvencionar i sempre d’acord amb les taules 
salarials de la Diputació de Girona. 

Director/a A1: 42.855,08 €. 

Director/a A2: 40.638,04 €. 

Director/a C1: 29.393,87 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Convenis amb cada ajuntament. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 
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– Nombre d’ajuntaments beneficiats. 

– Nombre de personal contractat. 

 

Línia de subvenció 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. 

Sectors  

Entitats locals gironines o ens que en depenen. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Ajudar les entitats locals gironines o ens que en depenen en la redacció del 
programa de construcció o ampliació, equipament i/o senyalització de biblioteques 
adequades o per adequar-se als paràmetres del Mapa de lectura pública vigent. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

4 anys. 

4. Costos previsibles 

500.000 € anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Bases reguladores en redacció. Es preveuen convocatòries anuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència no competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de biblioteques acabades. 

– Grau d’adequació de les biblioteques al Mapa de lectura pública. 

 

Línia de subvenció: Pla Específic d’Obres (projectes) 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Col·laboració amb els ajuntaments en la creació i el manteniment dels equipaments i 
serveis bibliotecaris que responguin al marc legal i a les necessitats específiques 
municipals. 
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Sectors 

Entitats locals gironines o ens que en depenen amb biblioteca integrada al sistema 
de lectura pública. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Prestar suport als ajuntaments en la construcció o la millora d’equipaments 
bibliotecaris adequats als mínims que fixa el Govern de Catalunya a través del Mapa 
de lectura pública. 

Acomplir els estàndards del Mapa de lectura pública. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

2 anys. 

4. Costos previsibles 

300.000 € anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Existeixen unes bases reguladores i es preveuen convocatòries anuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència  no competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de projectes acabats. 

– Grau d’adequació als estàndards del Mapa de lectura pública dels projectes 
acabats. 
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8 SERVEI DE MONUMENTS 

 

Objectius genèrics del Servei 

Assistir econòmicament els municipis, entitats i particulars en activitats de 
restauració, rehabilitació i conservació d’elements immobles amb valor patrimonial, 
dins del territori de les comarques gironines. Això es fa mitjançant l’aplicació de 
principis de diferenciació, prioritzant els de menor capacitat econòmica i de gestió, i 
reforçant la cooperació econòmica i tècnica amb aquestes entitats. 

 

Línia de subvenció: Pla de Monuments 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

Assistència econòmica als municipis d’acord amb el que estableix l’article 36 de la 
Llei reguladora de les bases de règim local, amb vista a l’establiment i a la prestació 
adequada dels seus serveis. En conseqüència, s’actua en col·laboració amb 
aquests ens i, de retop, amb entitats i particulars per assegurar que els municipis 
puguin complir les prescripcions que estableix la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 
patrimoni cultural català. 

Sectors 

Municipis, entitats i particulars de la província de Girona. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Que els ajuntaments, entitats i particulars de la província de Girona disposin dels 
recursos bàsics per dur a terme actuacions de salvament, millora, valoració i ús 
públic dels béns immobles amb valor patrimonial ubicats en aquest territori. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Convocatòria anual. No obstant això, el termini necessari de consecució no és finit, 
atesa la gran quantitat de patrimoni històric i arquitectònic existent a la demarcació. 

4. Costos previsibles 

Varia en funció del pressupost anual de la Diputació. Pel proper any, 2020, l’import 
pressupostat és de 1.250.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies de la Diputació de Girona. S’atorguen a percentatge 
d’acord amb les Bases reguladores d’aquesta línia de subvencions, i la resta, fins a 
assolir el pressupost total de l’obra, és aportat pel peticionari o altres ens (públics o 
privats). 

6. Pla d’acció 



 

56 
 

Aprovació de les bases reguladores, que poden servir per a més d’una anualitat, i 
convocatòria anual. 

Les peticions són valorades individualment d’acord amb uns criteris detallats a les 
bases de la convocatòria i obtenen una puntuació per determinar si reben l’ajut 
econòmic i la quantia. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva: valoració d’acord amb les bases per una Junta 
Qualificadora. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Percentatge o nombre de sol·licituds desestimades respecte a les 
presentades i motiu de desestimació. 

– Percentatge de sol·licitants respecte als destinataris. 

– Percentatge de beneficiaris respecte als sol·licitants. 

– Import de les subvencions respecte a l’import total de les despeses 
subvencionables (índex de cobertura). 

– Revocacions i/o renúncies: nombre, percentatge i import. 

– Percentatge final de la subvenció pagada respecte a la concedida (índex de 
consecució). 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives per grans monuments i 
actuacions urgents 

1. Memòria explicativa 

Es tracta d’una línia d’ajuts extraordinària per afrontar intervencions imprevistes 
i sobtades que poden sorgir en qualsevol moment i no es poden vehicular 
mitjançant la línia de concurrència competitiva. És a dir, s’atorguen en casos en 
què concorri la urgència, l’interès públic, social, econòmic o humanitari i en 
d’altres degudament justificats que dificultin la convocatòria pública. Aquí també 
s’inclouen actuacions en grans monuments que requereixen més inversions 
que les que es poden donar des del Pla de Monuments i que poden anar o no 
lligades amb convenis amb altres administracions o entitats. 

2. Costos previsibles 

Actualment es disposa d’un pressupost relativament reduït, que no arriba als 
100.000,00 fins a 500.000,00 €. 

3. Fonts de finançament 

Fonts pròpies de la Diputació de Girona, tot i que igualment es poden atorgar a 
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percentatge i ser completades amb recursos del peticionari o d’altres ens, 
públics o privats. 
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9 SERVEI D’INSPAI, CENTRE DE LA IMATGE 

 

Objectius genèrics del Servei 

INSPAI, Centre de la Imatge, des de fa molts anys, porta a terme actuacions en 
l’àmbit de la fotografia i dels audiovisuals, en consonància amb les seves funcions 
de suport als ens locals de la demarcació de Girona i de serveis als ciutadans. Entre 
altres activitats, promou l’activitat dels professionals de la fotografia amb la 
convocatòria de premis i l’organització d’exposicions, l’edició de catàlegs i altres 
iniciatives que contribueixen a la divulgació de l’obra d’aquests professionals.  

 

Línia de subvenció: Premi Joves Fotògraf(e)s 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

La convocatòria s’adreça als professionals de la fotografia de Catalunya. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

L’objecte de la convocatòria del Premi Joves Fotògraf(e)s és promoure i difondre els 
treballs fotogràfics dels joves fotògrafs i fotògrafes de l’àmbit territorial de Catalunya, 
assegurant d’aquesta manera els objectius d’INSPAI: 

– Crear un espai de trobada de l’obra de fotògrafs. 

– Fomentar la creació fotogràfica 

– Acostar al gran públic la fotografia des de totes les vessants perquè gaudeixin de 
les tendències de la producció fotogràfica actual (i local). 

– Per als autors, perseguir la promoció i la projecció dels professionals de la 
fotografia i, en especial, dels nous talents de les comarques gironines. 

– Per als municipis, donar suport als ajuntaments oferint una proposta cultural a 
través d’una exposició itinerant i el catàleg corresponent. 

– Ingressar el treball i l’obra dels joves fotògrafs a INSPAI i incrementar-ne els fons 
fotogràfics perquè passin a formar part del patrimoni de l’ens. 

Els objectius del premi són fomentar la creació i la promoció del treball dels joves 
fotògrafs i esperonar-los a fer de la fotografia la seva professió.  

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Els objectius previstos es mantindran durant tota la vigència d’aquest pla. 

4. Costos previsibles 

Els costos seran de 1.250 euros anuals. 
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5. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació.  

6. Pla d’acció 

Les bases reguladores, a menys que hi hagi alguna modificació, seran sempre les 
mateixes i la convocatòria serà anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

Demanda d’oferta cultural d’exposicions de fotografia per part dels ajuntaments i 
entitats culturals vàries, així com festivals nacionals i internacionals.  

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Garrigàs (Mirador Photo). 

2. Costos previsibles 

Els costos seran de 1.500 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació. 

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvenció nominativa a l’Ajuntament de Platja d’Aro (Jornades Fotogràfiques).  

2. Costos previsibles 

Els costos seran de 1.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació. 

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 
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Subvenció nominativa a l’Associació Cultural l’Eixam (Biennal de Fotografia 
Xavier Miserachs).  

2. Costos previsibles 

Els costos seran de 2.500 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació. 

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvenció nominativa a l’Associació Olot Fotografia (Biennal Olot Fotografia 
Beques). 

2. Costos previsibles 

Els costos seran de 1.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació. 

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvenció nominativa a l’Associació Amics de la Fotografia de Torroella de 
Montgrí (activitats per al foment de la fotografia).   

2. Costos previsibles 

Els costos seran de 1.500 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Amb fons propis de la Diputació. 
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10 SERVEI D’ESPORTS 

 

Objectius genèrics del Servei 

Millorar la qualitat en la prestació dels serveis esportius locals. 

Dinamitzar l’esport per a tothom incidint en la seva vessant saludable, integradora, 
educadora i recreativa.  

Donar suport a les polítiques esportives locals de proximitat que afavoreixin el 
desenvolupament del territori. 

Donar suport a la dinamització de l’esport de les entitats esportives. 

Donar suport a l’esport d’alta competició. 

 

Línia de subvenció: Suport als programes municipals de promoció de l’activitat 
fisicoesportiva 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms 
de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectius  

 Suport als programes anuals de promoció de l’activitat fisicoesportiva dels 
municipis de les comarques gironines. 

 Suport als programes municipals d’ajuts als esportistes gironins de base que 
participen en competicions esportives d’alt nivell. 

Efecte 

Incrementar els beneficiaris d’aquests programes i alhora incrementar els 
practicants d’activitat fisicoesportiva. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

370.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 
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Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre de practicants. 

– Nombre d’activitats esportives realitzades. 

 

Línia de subvenció: Suport a l’organització d’esdeveniments esportius singulars 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris  

 Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o els seus organismes 
autònoms de les comarques gironines. 

 Entitats esportives de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectius  

 Suport econòmic per a l’organització d’esdeveniments esportius federats 
d’àmbit estatal o internacional. 

Efecte 

Consolidar les comarques gironines com un referent en l’organització 
d’esdeveniments esportius singulars i alhora afavorir la promoció econòmica del 
territori. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

110.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 
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Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre d’esdeveniments organitzats. 

– Nombre de participants. 

– Ressò mediàtic als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. 

 

Línia de subvenció: Suport a les actuacions de condicionament i millora en 
equipaments esportius municipals 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades o els seus organismes autònoms 
de les comarques gironines 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectius  

 Col·laboració econòmica per al finançament de les despeses derivades de 
les actuacions urgents de condicionament i millora en els equipaments 
esportius municipals. 

 Col·laboració econòmica per al finançament de les despeses derivades de la 
renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius municipals. 

Efecte 

Posar al dia els equipaments esportius municipals quant a la seva seguretat, 
habilitat o funcionalitat. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

640.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 
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6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds presentades. 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre de renúncies. 

 

Línia de subvenció: Suport a l’activitat esportiva de base 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Entitats esportives de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

 Donar suport a les necessitats derivades del desenvolupament de l’activitat 
esportiva de base de les entitats esportives de les comarques gironines. 

Efecte 

 Fomentar les activitats esportives de les entitats i col·laborar econòmicament 
en el seu finançament amb la finalitat d’aconseguir una prestació adequada. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

200.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  
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8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds presentades. 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre d’esportistes de base a les entitats esportives. 

 

Línia de subvenció: Suport a l’esport d’alta competició 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris  

 Entitats esportives de les comarques gironines. 

 Esportistes d’alt rendiment d’esports individuals. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectius 

 Donar suport econòmic als clubs esportius de les comarques gironines que 
participen en lligues regulars de competicions esportives oficials d’àmbit 
estatal o superior. 

 Donar suport econòmic als esportistes d’alt rendiment que competeixen als 
màxims nivells europeus i mundials en esports individuals. 

Efecte 

 Facilitar la pràctica esportiva d’alta competició i, indirectament, promoure els 
seus efectes econòmics en el territori, en especial la promoció turística. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

410.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  
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Indicadors 

– Nombre d’equips que competeixen en l’alta competició. 

– Nombre d’esportistes d’alt rendiment que competeixen al màxim nivell europeu i 
mundial. 

– Impacte als mitjans de comunicació i a les xarxes socials. 

– Nivell de competició. 

 

Línia de subvenció: Suport a la participació en esdeveniments esportius 
federats puntuals d’àmbit estatal o superior 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Entitats esportives de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

 Col·laborar econòmicament amb les entitats esportives gironines que 
excepcionalment hagin de participar en algun esdeveniment esportiu puntual 
i rellevant. 

Efecte 

 Facilitar la participació de les entitats esportives en els esdeveniments als 
quals s’hagin classificat. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

55.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 
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– Nombre de sol·licituds presentades. 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre de renúncies. 

– Nivell de competició. 

– Nombre d’equips beneficiats. 

– Nombre d’esportistes beneficiats. 

 

Línia de subvenció: Suport als actes de reconeixement de l’antiguitat de les 
entitats esportives 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Entitats esportives de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Definir l’objectiu específic i el que es pretén obtenir amb la subvenció. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

25.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds presentades. 

– Nombre de sol·licituds ateses. 

– Nombre de renúncies. 

 

Línia de subvenció: Suport als consells esportius per a la promoció i el foment 
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de l’activitat fisicoesportiva i l’esport 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència 

Servei d’Esports. 

Destinataris 

Consells esportius de les comarques gironines. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

 Col·laborar econòmicament amb el consells esportius perquè puguin portar a 
terme les accions que s’acordin, com ara la gestió del material per a 
esdeveniments esportius, la gestió dels Jocs Emporion, les accions 
formatives, la coordinació els treballs i/o estudis d’investigació i recerca, del 
programa «Neda a l’escola» i del Programa RODAJOC d’integració social a 
través del joc preesportiu. 

Efecte 

 Promoure la pràctica esportiva a les comarques gironines optimitzant la 
gestió del material de suport per a esdeveniments esportius, facilitant la 
gestió dels programes d’activitats i de formació, i garantint el treball de camp 
a les comarques gironines dels estudis de recerca que es portin a terme. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

220.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre d’activitats.  

– Nombre de participants. 

– Nombre d’accions en la gestió del material cedit. 
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Línia de subvenció: Suport al programa «Neda a l’escola» 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrea de competència  

Destinataris 

Ajuntaments, entitats municipals descentralitzades, organismes autònoms 
municipals, escoles i associacions escolars de les comarques gironines 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Objectiu 

 El principal objectiu d’aquesta línia de subvencions és la col·laboració 
econòmica de la Diputació amb els centres educatius de les comarques 
gironines mitjançant el programa «Neda a l’escola», d’adquisició i/o 
desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques en el medi aquàtic, 
adreçat als alumnes d’educació infantil i primària.  

Efectes 

 Que els centres educatius gironins incloguin dins el currículum d’educació 
física una unitat didàctica que faciliti als alumnes el desenvolupament en el 
medi aquàtic. També es pretén incrementar el nombre de centres educatius 
que portin a terme aquesta activitat. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Manteniment anual. 

4. Costos previsibles 

120.000,00 €. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies.  

6. Pla d’acció 

Aprovació de les bases i convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de centres educatius beneficiaris. 

– Nombre d’alumnes beneficiaris. 
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SUBVENCIONS DIRECTES  

 

 Memòria explicativa  Costos previsibles  
Fonts de 

finançament 

Al GEiEG (activitats esportives)       60.000,00 €  Pròpies 

Al Club Natació Banyoles (activitats anuals)       15.000,00 €  Pròpies 

Al Club Natació Olot (activitats anuals)       15.000,00 €  Pròpies 

Al Club Poliesportiu Puigcerdà (activitats anuals)       15.000,00 €  Pròpies 

A ACELL, Federació Catalana d’Esports per a 
Disminuïts Psíquics       15.000,00 €  Pròpies 

A la Fundació FC Barcelona (Projecte FutbolNet)     100.000,00 €  Pròpies 

A la Federació Catalana de Tennis de Taula 
(Open Internacional d’Espanya)          5.000,00 €  Pròpies 

Al Club Rallyclassics (Ral·li Costa Brava)       40.000,00 €  Pròpies 

A la Volta Ciclista a Catalunya Associació 
Esportiva       35.000,00 €  Pròpies 

A Salt Gimnàstic Club (activitat anual Punt de 
Tecnificació)       35.000,00 €  Pròpies 

Al Club Nàutic Costa Brava Club Vela (Christmas 
Race)       10.000,00 €  Pròpies 

Al Consell Esportiu de la Selva (Circuit Gironí de 
Cros)       15.000,00 €  Pròpies 

Al Club Piragüisme Salt-Ter (activitats anuals i 
Kaiak Festival)       10.000,00 €  Pròpies 

A la UdG, Càtedra Activitat Física i Esport (accions 
formatives)          6.000,00 €  Pròpies 

A la Fundació Esportiva Camprodon (activitat 
anual)          6.000,00 €  Pròpies 

Al Foment Esportiu Cassanenc (activitat anual)          6.000,00 €  Pròpies 

A l’Associació Girona Judo (Congrés Internacional 
de Judo)          5.000,00 €  Pròpies 

A l’Uni Girona Club de Bàsquet (lliga estatal i 
europea)     130.000,00 €  Pròpies 

A la Fundació Privada Tommy Robredo (Memorial 
Santi Silvas)       10.000,00 €  Pròpies 

Al Club Esportiu Cerdanya Pirineus 
(Ultracerdanya)          6.000,00 €  Pròpies 

Al Club BTT Fornells de la Selva (La Tramun)       10.000,00 €  Pròpies 
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Al Club Tennis Bisbal (Torneig Internacional de 
Tennis Femení)       20.000,00 €  Pròpies 

Al Club Ciclista Baix Ter (equip femení de ciclisme 
UCI)       35.000,00 €  Pròpies 

Al Club Hípic Cerdanya (Ruta de la Cerdanya)          5.000,00 €  Pròpies 

A la Unió Esportiva Llagostera (lliga nacional de 
futbol 2a divisió B)  + 

      20.000,00 €  
Pròpies 

A la Unió Esportiva Olot, SAD (lliga nacional de 
futbol 2a divisió B) + 

      20.000,00 €  
Pròpies 

Al Consell Esportiu del Pla de l’Estany (Conveni 
projecte «Oficina Comarcal d’Esports») 

      25.000,00 €  
Pròpies 

The Seagull Sportive, SL (Costa Brava Girona 
Bàsquet) + 

         5.000,00 €  
Pròpies 

Al Club Poliesportiu Puigcerdà (Torneig 
Internacional de Tennis) 

      10.000,00 €  
Pròpies 

Al Club Gimnàstica Rítmica Figueres (International 
Figueres Cup) 

         7.000,00 €  
Pròpies 

Al Club Natació Figueres (activitat anual)          6.000,00 €  Pròpies 

A la Federació Catalana de Tennis (Projecte 
Street Tennis) 

         5.000,00 €  
Pròpies 

A l’Ajuntament de Banyoles (Campionat d’Europa 
de Triatló) 

      50.000,00 €  
Pròpies 

A l’Ajuntament de Girona (Prog. Girona Ciutat 
Esport Femení) 

      20.000,00 €  
Pròpies 

A l’Ajuntament de Figueres (Capitalitat del 
Bàsquet 2020) 

         5.000,00 €  
Pròpies 

Al Consell Comarcal Cerdanya (Programa Esport 
Blanc Escolar) 

      10.000,00 €  
Pròpies 

A Bikeshow Sport Events, SL (Sea Otter Europe 
C. Brava Bike) + 

      50.000,00 €  
Pròpies 

A Octagon Esedos, SL (Catalunya Bike Race) +       30.000,00 €  Pròpies 

A l’Escola Tècnica Girona, SL (equip de 
competició i activitat anual) 

      22.500,00 €  
Pròpies 

A l’Escola Universitària Salut i Esport, SL (grup de 
recerca i formació)+ 

         9.000,00 €  
Pròpies 

A Octagon Esedos, SL (Marxa Tres Nacions)+       10.000,00 €  Pròpies 

TOTAL:     913.500,00 €  
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(+) A aquestes entitats privades (Societats) se’ls inclou com a beneficiaries de 
subvenció per la seva participació i contribució en activitats, tals com competicions i 
altres esdeveniments de caràcter esportiu, considerats d’interès general i singular. 
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11  SERVEI DE PROMOCIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC LOCAL 

 

Definició del Servei 

El desenvolupament econòmic és la capacitat dels territoris per crear riquesa amb la 
finalitat de promoure i mantenir la seva prosperitat per així incrementar la qualitat de 
vida dels seus habitants. Els territoris no es desenvolupen espontàniament, sinó que 
necessiten uns inputs i uns outputs que afavoreixin aquest desenvolupament. Les 
polítiques públiques de desenvolupament local tenen com a objectiu afavorir un 
procés reactivador de l’economia i dinamitzador de les societats locals. 

Les polítiques de desenvolupament local consisteixen en un conjunt d’iniciatives que 
sorgeixen de l’anàlisi estratègica dels agents locals, públics i privats, amb l’objectiu 
de fer competitius els territoris, mitjançant la millora dels seus recursos i els seus 
factors de desenvolupament potencials, i combinant inversions i iniciatives dels 
agents locals o territorials i dels agents externs al territori. 

El Servei de Promoció Econòmica de la Diputació té la missió de traslladar al territori 
aquestes polítiques públiques per afavorir el desenvolupament i la competitivitat de 
la demarcació mitjançant les diferents convocatòries públiques. 

 

Objectiu genèric del Servei 

Millorar les condicions socioeconòmiques del territori, tant per al foment de noves 
activitats i generació d’ocupació com per a l’enfortiment de les activitats 
econòmiques i dels llocs de treball ja existents. 

 

Línies estratègiques del Servei 

1. Fomentar la dinamització de projectes i accions de promoció dels diferents 
actors del territori.  

2. Qualificar el territori de les comarques gironines per atreure-hi talent i 
activitat econòmica. 

3. Impulsar el desenvolupament d’activitats relacionades amb l’emprenedoria. 

4. Impulsar instruments per afavorir l’ocupació a les comarques gironines. 
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Línia de subvenció 1: Bases reguladores de subvencions per fomentar 
projectes i accions de promoció econòmica adreçades als membres de la 
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 

 

L1. FOMENTAR LA DINAMITZACIÓ DE PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DELS DIFERENTS ACTORS DEL TERRITORI 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors 

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

c) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un o de diversos ajuntaments. 

d) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un consell comarcal. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 
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Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per fomentar accions i projectes de promoció econòmica. 

Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context 
dels àmbits de treball i les línies d’actuació següents: 

a) Mercat de treball 

— Millores formatives en l’àmbit ocupacional 

— Orientació laboral 

— Intermediació laboral 

b) Teixit productiu 

— Foment de l’esperit emprenedor 

— Creixement i consolidació d’empreses 

— Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat 
econòmica, espais d’allotjament empresarial, etc.) 

— Assessorament a l’emprenedor 

— Millora de la competitivitat empresarial (foment de l’associacionisme, 
estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, 
simbiosi industrial, etc.) 

c) Sector comercial 

— Cens d’activitat comercial 

— Ordenació comercial 

— Suport a la dinamització comercial 

d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local a valorar per la 
Comissió Avaluadora 

En queden excloses les activitats relatives a l’organització de fires i mostres, així 
com activitats de tastos vinculats a Girona Excel·lent. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 30 d’octubre de l’any de la 
convocatòria. 

4. Costos previsibles 

277.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 
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Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores, 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria, 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de les sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

Les entitats destinatàries de la subvenció podran optar a un import de 4.000 € per a 
accions i projectes de promoció econòmica. El compliment dels requisits de 
prestació de serveis a, b i c de l’apartat que estableix els criteris de valoració 
permetrà sumar les aportacions addicionals, si s’escau, fins a la suma màxima que 
pot percebre una entitat, que s’estableix en 10.000 €. 

La quantitat global obtinguda no pot sobrepassar, en cap cas, el 80 % del 
pressupost total de l’acció o projecte subvencionat. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre de sol·licituds rebudes sobre el nombre d’adhesions XSLPE. 

2. Total pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Nombre d’activitats del mercat de treball sobre el nombre d’activitats del teixit 
productiu i nombre activitats del sector comercial sobre el nombre total 
d’activitats. 

 

Línia de subvenció 2: Bases reguladores de subvencions per fomentar accions i 
projectes de promoció i dinamització comercial adreçades als membres de la 
Xarxa de Mercats Sedentaris de la Província de Girona (XMSG) 

L1. FOMENTAR LA DINAMITZACIÓ DE PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DELS DIFERENTS ACTORS DEL TERRITORI 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
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de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases: 

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XMSG. 

b) Les associacions de comerciants adscrites a l’XMSG que tinguin delegada la 
dinamització comercial dels mercats.  

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per fomentar accions i projectes de promoció i dinamització 
comercial als mercats sedentaris de la província. 

Els mercats municipals són una peça clau del comerç local, per la funció econòmica 
i social que desenvolupen; tanmateix, durant els darrers anys la crisi i l’augment de 
la competència han debilitat aquestes estructures. 

L’objectiu d’aquesta convocatòria és potenciar el territori, la qualitat i els productes, 
però també la professionalització i la formació com a eines de diferenciació dels 
mercats com a espais comercials públics al servei de la ciutadania. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 30 d’octubre de l’any en 
curs. 

4. Costos previsibles 

36.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 
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7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

La quantitat global obtinguda no pot sobrepassar, en cap cas, el 75 % del 
pressupost total de l’acció o projecte subvencionat, amb un màxim de 4.000 €. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre de sol·licituds sobre el total de mercats. 

2. Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Activitats que tenen relació amb la professionalització del mercat sobre el 
total d’activitats. 

4. Activitats que tenen relació amb campanyes de dinamització sobre el total 
d’activitats. 

 

Línia de subvenció 3: Bases reguladores de subvencions per fomentar 
projectes i actuacions de promoció i dinamització del comerç de proximitat 

L1. FOMENTAR LA DINAMITZACIÓ DE PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DELS DIFERENTS ACTORS DEL TERRITORI 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les associacions, 
federacions i altres entitats sense ànim de lucre, legalment acreditades, que agrupin 
comerciants dels municipis de la demarcació per finançar actuacions de promoció i 
dinamització del comerç local. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per fomentar les actuacions de dinamització que afavoreixin el 
comerç de proximitat impulsades per les agrupacions de comerciants dels municipis 
de la demarcació. 

L’estratègia política en l’àmbit comercial local necessita la implicació i la participació 
del sector i dels agents que el representen. Les associacions, federacions i altres 
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entitats sense ànim de lucre esdevenen actors rellevants en el desenvolupament del 
comerç local gràcies a les actuacions que desenvolupen. Per aquest motiu, cal 
donar suport a les entitats que creen, mantenen o consoliden un teixit comercial que 
fa possible la implementació de projectes en l’àmbit del comerç urbà, en el marc de 
les línies generals dissenyades conjuntament per l’ens local.  

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 30 d’octubre de l’any en 
curs. 

4. Costos previsibles 

50.500 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de les sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

El percentatge màxim a atorgar serà del 60 % del pressupost elegible, amb un 
màxim de 2.500,00 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació pressupostària.  

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre d’associacions presentades en l’anualitat en relació amb altres 
anualitats.  

2. Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Nombre de projectes de cada línia (producte, establiment, eix comercial, 
associació, municipi) sobre el nombre total d’activitats subvencionades. 

4. Nombre de municipis de menys de 5.000 habitants. 

 

Línia de subvenció 4: Bases reguladores de subvencions per elaborar 
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documents de planificació sectorial i plans d’actuació de desenvolupament 
local 

L2. QUALIFICAR EL TERRITORI DE LES COMARQUES GIRONINES PER 
ATREURE-HI TALENT I ACTIVITAT ECONÒMICA 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors 

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

c) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un o de diversos ajuntaments. 

d) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un consell comarcal. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per elaborar documents de planificació sectorial i plans 
d’actuació vinculats al desenvolupament local (mercats, polígons industrials, 
comerç, espais d’allotjament empresarial i altres àmbits concrets d’actuació) com a 
eina de suport a la presa de decisions sobre actuacions en el territori dels ens locals 
adherits a l’XSLPE.  

Aquesta subvenció vol fomentar l’elaboració de documents per donar suport a la 
planificació de polítiques emmarcades en el desenvolupament local, amb l’objectiu 
que a la demarcació de Girona s’impulsin projectes innovadors amb capacitat de 
millora socioeconòmica i vocació de continuïtat. 

Es consideren documents subvencionables els que plantegen una actuació que 
tingui per objectiu millorar el posicionament de sectors estratègics i/o afavorir la 
diversificació de l’activitat productiva del territori.  

a) Plans d’actuació d’un àmbit concret que tinguin impacte en el 
desenvolupament local i/o en la generació d’ocupació. 
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b) Redacció de plans d’acció sectorials identificats com a estratègics per al 
territori. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 30 d’octubre de l’any en 
curs. 

4. Costos previsibles 

165.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de les sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

L’import de la subvenció concedida correspondrà al 75 % del pressupost presentat, 
amb un import màxim d’11.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació 
pressupostària. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre de sol·licituds rebudes sobre el nombre d’adhesions XSLPE. 

2. Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Nombre de plans presentats a la justificació sobre el nombre de sol·licituds. 

 

Línia de subvenció 5: Bases reguladores de subvencions del programa de 
suport a projectes singulars de desenvolupament econòmic 

L2. QUALIFICAR EL TERRITORI DE LES COMARQUES GIRONINES PER 
ATREURE-HI TALENT I ACTIVITAT ECONÒMICA 
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1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases les entitats següents: 

a) Els ajuntaments de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

b) Els consells comarcals de la demarcació de Girona adscrits a l’XSLPE. 

c) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un o de diversos ajuntaments. 

d) Les entitats adscrites a l’XSLPE que tinguin delegada la promoció econòmica 
d’un consell comarcal. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a 
la concessió de subvencions a projectes singulars de desenvolupament econòmic 
per impulsar projectes innovadors, amb capacitat de millora socioeconòmica del 
territori, vocació de continuïtat i possibilitat de ser transferits a altres llocs de la 
demarcació. 

Les activitats subvencionables s’han d’emmarcar en el context dels àmbits de treball 
següents: 

a) Consolidació empresarial. 

b) Economia social i solidària. 

c) Atracció d’inversió. 

d) Dinamització de polígons d’activitat econòmica. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de l’any anterior a la convocatòria al 30 d’octubre de l’any en 
curs. 

4. Costos previsibles 

100.000 €. 

5. Fonts de finançament 
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Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de les sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

L’import de la subvenció concedida correspondrà al 75 % del pressupost presentat, 
amb un import màxim de 20.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació 
pressupostària. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre de sol·licituds rebudes sobre el nombre d’adhesions XSLPE. 

2. Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Nombre d’ens locals que actuen concertadament sobre els presentats. 

4. Nombre de municipis que parteixen d’un pla estratègic vigent. 

5. Nombre de plans presentats a la justificació sobre el nombre de sol·licituds. 

 

Línia de subvenció 6: Bases reguladores de subvencions per fomentar 
projectes i accions de promoció econòmica dels ens locals no adherits a la 
Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE) 

L1: FOMENTAR LA DINAMITZACIÓ DE PROJECTES I ACCIONS DE PROMOCIÓ 
DELS DIFERENTS ACTORS DEL TERRITORI 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Àrees de competència 

L’article 36.1 b de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, 
atorga competència a les diputacions en matèria d’assistència i cooperació jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, especialment als de menor capacitat econòmica i 
de gestió. Igualment, l’article 36.1 d reconeix com a competència la cooperació en el 
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foment del desenvolupament econòmic i social i en la planificació en el territori 
provincial, d’acord amb les competències de les altres administracions públiques en 
aquest àmbit. 

Sectors  

Poden concórrer a la convocatòria objecte d’aquestes bases els ajuntaments i les 
EMD de la demarcació de Girona no adscrits de manera individual a l’XSLPE que 
tinguin menys de 10.000 habitants. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per 
concedir subvencions per fomentar projectes i accions de promoció econòmica en 
municipis que no pertanyin a l’XSLPE. 

Els projectes i les accions de promoció econòmica s’han d’emmarcar en el context 
dels àmbits de treball i les línies d’actuació següents: 

a) Mercat de treball 

— Millores formatives en l’àmbit ocupacional 

— Orientació laboral 

— Intermediació laboral 

b) Teixit productiu 

— Foment de l’esperit emprenedor 

— Creixement i consolidació d’empreses 

— Dinamització dels diversos sectors econòmics (polígons d’activitat 
econòmica, espais d’allotjament empresarial...) 

— Assessorament a l’emprenedor 

— Millora de la competitivitat empresarial (foment de l’associacionisme, 
estratègia empresarial comuna, organització de fòrums empresarials, 
simbiosi industrial, etc.) 

c) Sector comercial 

— Cens d’activitat comercial 

— Ordenació comercial 

— Suport a la dinamització comercial 

d) Altres iniciatives relacionades amb el desenvolupament local a valorar per la 
Comissió Avaluadora 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

De l’1 de novembre de 2019 al 30 d’octubre de 2020. 

4. Costos previsibles 
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60.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Setembre-octubre 2019: aprovació de les Bases reguladores. 

Novembre 2019: aprovació de la convocatòria. 

Gener-febrer 2020: presentació de sol·licituds. 

Febrer-març: avaluació de les sol·licituds. 

Abril 2020: resolució de la convocatòria. 

Novembre 2020: justificació dels beneficiaris. 

Novembre-desembre 2020: revisió de justificacions i pagament de subvencions. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva.  

L’import de la subvenció concedida correspondrà al 80 % del pressupost presentat, 
amb un import màxim de 2.000 € per sol·licitud, fins a exhaurir la dotació 
pressupostària. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

1. Nombre de sol·licituds. 

2. Total del pressupost destinat a la línia sobre el pressupost total. 

3. Nombre sol·licituds justificades sobre el nombre total de sol·licituds. 

4. Total justificat sobre el total de la partida. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Per la singularitat de l’àrea, ens trobem amb molts projectes que incideixen en el 
desenvolupament econòmic i social del territori, però que per la seva naturalesa i/o 
especificitat no encaixen en cap de les convocatòries ordinàries de subvencions 
aprovades. No obstant això, sí que responen al foment del desenvolupament econòmic 
i social de la demarcació i estan vinculats a alguna de les línies estratègiques del 
departament, És per aquest motiu que en el pressupost consten nominativament les 
subvencions següents: 
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Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb la qualificació del territori de les comarques gironines 
per atreure-hi talent i activitat econòmica. (Línia estratègica 2) 

A la Fundació Privada Fira de Girona 72.500,00 
 

2. Costos previsibles 

72.500 €. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

 

Subvencions excloses de concurrència competitiva o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Subvencions relacionades amb l’impuls del desenvolupament d’activitats relacionades 
amb l’emprenedoria. (Línia estratègica 3) 

A l’Associació Patronat Escola Politècnica UdG (prog. transf. 
tecno) 22.850,00 

A l’Associació Joves Empresaris Girona (Saló Emprenedoria) 2.500,00 

A l’Associació Cat. Innov. Càrnic Porcí (innovació ind. i 
tecnològica) 15.000,00 

A la Federació de Fires de Catalunya (activitats de formació, 
planificació i gestió) 3.000,00 

  
 

2. Costos previsibles 

43.350,00 € 

3. Fonts de finançament 

Fons propis. 

A banda de les subvencions nominatives, hi ha unes partides del pressupost 
reservades a subvencions excloses de concurrència competitiva. En aquest cas, són 
projectes que sorgeixen al territori i que responen al foment del desenvolupament 
econòmic i social de la demarcació. 

En aquest cas, els projectes han de respondre indubtablement a alguna de les línies 
estratègiques del Servei de Promoció Econòmica i no han de trobar encaix en cap de 
les convocatòries ordinàries de subvencions en règim de concurrència aprovades. 

Per als ajuts a aquests casos concrets es disposa de 5 partides en el pressupost: 

Altres ajuts a ajuntaments per a la promoció i desenvolupament econòmic 
30.000,00 
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local 

Altres ajuts a consells comarcals per a la promoció i desenvolupament 
econòmic local 10.000,00 

Altres ajuts a consorcis per a la promoció i desenvolupament econòmic 
local 20.000,00 

Ajuts a empreses privades per a la promoció i desenvolupament econòmic 
local 35.700,00 

Foment entitats no lucratives per a la promoció i desenvolupament 
econòmic local 212.950,00 

TOTAL 308.650,00 

Aquestes subvencions es financen amb fons propis. 
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12 SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS 

 

SERVEI DE PROGRAMES EUROPEUS 

Objectius genèrics del Servei 

Suport als ajuntaments i als ens locals de Girona i les entitats que desenvolupin 
projectes a les comarques de Girona, com també a les àrees i departaments de la 
corporació, en la recerca de finançament provinent de la Unió Europea. 

Gestió d’operacions dels eixos 4 i 6 i de projectes d’especialització i competitivitat 
territorial del programa operatiu «FEDER Catalunya 2014-2020». 

 

SUBVENCIONS DIRECTES 

  

Subvencions nominatives 

1. Memòria explicativa 

A l’Associació Ferrmed (promoció de l’eix ferroviari mediterrani). 

2. Costos previsibles 

10.000 €. 

3. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

  

Línia de subvenció 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Subvencions als ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de la 
demarcació de Girona per cobrir part dels costos de redacció de projectes d’algunes 
convocatòries finançades per la Unió Europea. S’admetran els costos de redacció 
de projectes pensats per a totes les convocatòries amb fons provinents de la Unió 
Europea, excepte dels fons estructurals i d’inversió (FEDER, FSE, FEADER i 
FEMP). Sí que s’admetran els costos derivats de la redacció de projectes d’acord 
amb l’objectiu de cooperació territorial europea i amb l’instrument europeu del 
veïnatge i del partenariat. Les despeses subvencionables podran ser els honoraris 
de professionals externs i la dedicació de personal propi dels ajuntaments. Els ajuts 
podran arribar fins als 5.000 € i representar el 80 % del cost de redacció. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Ajudar els ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals de la demarcació de 



 

89 
 

Girona a obtenir recursos provinents de la UE. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Anual. 

4. Costos previsibles 

50.000 €. 

5. Fonts de finançament 

Finançament propi. 

6. Pla d’acció 

Bases publicades al BOP núm. 21, de 31 de gener de 2017. Convocatòria anual. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

– Nombre de sol·licituds rebudes en relació amb el 2016. 

– Nombre de projectes presentats a les diverses convocatòries. 

– Recursos captats pels ens locals de les comarques de Girona. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions excloses de concurrència 

1. Memòria explicativa 

Suport a entitats no lucratives per a accions de coneixement i difusió dels valors 
europeus i de cooperació transfronterera. 

2. Costos previsibles 

20.000 €. 

3. Fonts de finançament 

Finançament propi. 
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13 SERVEI DE SISTEMES I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

 

Objectius genèrics del Servei 

El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació d’aquesta Diputació dona 
suport als ens i ajuntaments gironins amb l’aportació de fons econòmics, destinats a 
programes generals i específics, mitjançant l’atorgament de subvencions i altres 
ajuts. 

 

Línia de subvenció 1: Fons de Cooperació Econòmica i Cultural: facilitar l’accés 
a les noves tecnologies, anualitat 2020   

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

El programa Fons de Cooperació Econòmica i Cultural de Diputació de Girona té per 
objecte el finançament de les subvencions de competència municipal que pretenen 
incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis 
municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural. El fons consta de 
tres línies, una de les quals està destinada a facilitar l’accés a les noves tecnologies, 
que presta el Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació de Diputació de 
Girona. 

Els beneficiaris són els ajuntaments i entitats municipals descentralitzades inclosos 
en l’àmbit territorial de Diputació de Girona. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

L’aparició d’Internet i l’administració electrònica comporta que els sistemes 
d’informació que necessiten els ajuntaments siguin extremadament complexos. La 
Diputació de Girona vol donar-los suport perquè s’adaptin a la nova situació, 
ajudant-los a utilitzar i integrar les diferents solucions tecnològiques. 

Perquè això sigui possible, cal que els ajuntaments i EMD disposin d’equipaments 
informàtics actualitzats i correctament dimensionats. Per això les ajudes es 
concreten en els tres àmbits següents: 

. Millora del material informàtic de les despeses municipals. 

. Millora de les xarxes informàtiques de la corporació. 

. Millora del programari, amb les limitacions que estableixen les bases. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Les subvencions es concediran a tots els destinataris que presentin les sol·licituds en 
el període fixat a la convocatòria i que compleixin els requisits que estableixen les 
bases i la convocatòria. El termini per justificar les accions subvencionades finalitzarà 
en la data de l’any 2020 que fixi la convocatòria, previsiblement el 15 de novembre 
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de 2020. 

4. Costos previsibles 

370.000 euros. 

5. Fonts de finançament 

Diputació de Girona, amb càrrec a la partida 510/4910/76200. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases reguladores i en convocatòria pública anual. 

7. Procediment de concessió 

Concessió per concurrència no competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

D’acord amb el que estipulen les bases i la convocatòria. 

 

Línia de subvenció 2: Subvencions a museus i col·leccions de les comarques 
gironines per finançar actuacions relacionades amb les noves tecnologies 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

El programa va destinat a persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que 
siguin titulars de museus en algun dels municipis de les comarques gironines i que 
estiguin registrades al catàleg oficial (art. 5 de la Llei 17/1990, de 2 de novembre, de 
museus), amb un pressupost anual de fins a 5.000.000 €. També es dirigeix als 
museus no registrats al catàleg esmentat i a les col·leccions, sempre que pertanyin a 
l’Administració local o a un organisme que en depengui i estiguin oberts un mínim de 
cinc dies a la setmana durant més de quaranta setmanes l’any. No poden optar a 
aquestes subvencions els museus dels quals siguin titulars o gestors l’Administració 
General de l’Estat o la Generalitat de Catalunya. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

Actualment vivim permanentment connectats a la xarxa, i molts cops enriquim allò 
que veiem amb dades que cerquem a Internet, o bé intercanviem comentaris amb 
amics o en llegim de gent que ha visitat el que nosaltres visitarem. Les tecnologies 
de la informació permeten donar informació als visitants dels museus mitjançant 
eines interactives i personalitzables. Per tot això, els museus necessiten dotar-se de 
material i: 

— millorar el material informàtic, multimèdia i el programari; 

— millorar les xarxes informàtiques. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Les subvencions es concediran a tots els destinataris que presentin les sol·licituds en 
el període fixat a la convocatòria i compleixin els requisits que estableixen les bases i 
la convocatòria o convocatòries. El termini per justificar les accions subvencionades 
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finalitzarà en la data que fixi la convocatòria corresponent. 

4. Costos previsibles 

50.000 euros. 

5. Fonts de finançament 

Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

S’aprovaran unes bases reguladores i una o més convocatòries públiques anuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva i convocatòria o convocatòries públiques. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

D’acord amb el que estipulen les bases i les convocatòries. 

 

Línia de subvenció 3: Assistència als municipis per a l’avaluació i diagnosi de 
funcionament dels seus sistemes informàtics 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

El Servei de Sistemes i Tecnologies de la Informació ha aprovat un pla de serveis 
d’assistència als municipis per a l’avaluació i diagnosi de funcionament dels seus 
sistemes informàtics. 

Els destinataris són els ens locals de la demarcació de Girona amb una població 
inferior a 20.000 habitants, mitjançant presentació telemàtica. 

2. Objectius i efectes que es persegueixen 

L’objectiu és oferir als municipis, prioritàriament als de menor població i menys 
capacitat econòmica i de gestió, un servei que els permeti conèixer l’estat dels seus 
sistemes informàtics i prendre decisions per millorar-los i actualitzar-los. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Les subvencions es concediran a tots els destinataris que presentin les sol·licituds en 
el període fixat a la convocatòria i compleixin els requisits que estableixen les bases i 
la convocatòria o convocatòries. El termini per justificar les accions subvencionades 
finalitzarà en la data que fixi la convocatòria corresponent. 

4. Costos previsibles 

30.000 euros. 

5. Fonts de finançament 

Diputació de Girona. 

6. Pla d’acció 

Hi ha aprovat un pla de serveis (BOPG núm. 189, d’1 d’octubre de 2018). Es faran 
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una o més convocatòries públiques anuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva i convocatòria o convocatòries públiques. Les sol·licituds 
s’aniran atenent en la mesura que arribin i fins a l’esgotament del crèdit 
pressupostat. 

8. Règim de seguiment i avaluació contínua  

Indicadors 

D’acord amb el que estipulen el pla de serveis i la convocatòria o convocatòries. 

 

SUBVENCIONS DIRECTES 

  

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

En data 16 de desembre de 2014 es va aprovar el conveni de col·laboració entre la 
Diputació de Girona i el Consorci Localret. Com a membre del Consorci Localret, la 
Diputació de Girona contribueix a les despeses de funcionament del Consorci per a 
l’any 2020. 

2. Costos evisibles 

66.000 euros. 

3. Fonts de finançament 

Diputació de Girona. 

 

Subvencions excloses de concurrència o nominatives 

1. Memòria explicativa 

Ajuts de caràcter excepcional a entitats no lucratives, ajuntaments, consorcis per a 
actuacions i equipament en noves tecnologies per atendre despeses imprevistes i 
imprescindibles per al funcionament correcte de l’ens. 

Els beneficiaris han d’estar en l’àmbit territorial de la Diputació de Girona. 

2. Costos previsibles 

13.000,00 € 

3. Fonts de finançament 

Diputació de Girona. 
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14 SERVEI DE MEDI AMBIENT 

 

Objectius genèrics del Servei: 

El servei de Medi ambient treballa en 6 eixos estratègics per al foment de polítiques 
de sostenibilitat en l'àmbit local, cadascuna amb uns objectius generals: 

1. Sostenibilitat urbana, lluita contra el canvi climàtic i foment de l'economia verda: 

Disminuir la demanda de recursos naturals dels municipis de comarques gironines, 
amb especial atenció a l’energia i l'aigua i disminuir les emissions de gasos d'efecte 
hivernacle. Promoure l’ocupació en sectors emergents d'eficiència energètica, 
energies renovables, mobilitat sostenible i prevenció de residus i incentivar 
l'economia verda com a motor de la recuperació econòmica amb capacitat de 
generar ocupació socialment equitativa i ambientalment responsable. 

2. Gestió forestal sostenible i Prevenció d'incendis forestals:  

Donar suport als ajuntaments i a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les 
comarques gironines. per a actuacions de prevenció d'incendis forestals. Donar 
Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments 
silvícoles de millora. Incentivar la gestió forestal conjunta i l’aprofitament energètic 
de la biomassa forestal. 

3. Suport a l’activitat agrària com a actiu de desenvolupament local compatible amb 
la conservació del territori:  

Promoure una gestió integrada del territori com a matriu on es desenvolupen els 
processos ecològics, entre els quals hi ha l’activitat de sectors estratègics per a les 
persones (agricultura, transport, cicle de l’aigua, cicle dels materials). Donar suport a 
la conservació de races i varietats autòctones. Promoure les bones pràctiques 
agràries i la minimització de l’ús d’agroquímics. 

4. Conservació del patrimoni natural i la biodiversitat: 

Aturar la pèrdua de biodiversitat i la degradació dels hàbitats naturals de les 
comarques gironines amb especial atenció als espais de la Xarxa Natura 2000 (ZEC 
i ZEPA) i altres espais de la demarcació inclosos al PEIN. Donar suport als 
ajuntaments en la restauració, conservació i millora del patrimoni natural. Donar 
suport a les ONL en projectes de custòdia del territori amb finalitat de conservar el 
patrimoni natural, naturalitzar l’agricultura i millorar la connectivitat entre espais 
naturals. Potenciar les activitats dutes a terme des dels sectors privats que ajudin a 
assolir els objectius de conservació i de gestió del Parc Natural i reserva de la 
Biosfera del Montseny, atès que la diputació de Girona n’és cogestora. 

5. Cartografia: 
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Donar suport a l’actualització de la cartografia d’interès municipal i disposar d’eines 
cartogràfiques i de SIG per a la difusió d’informació ambiental i territorial i per a la 
gestió de projectes i seguiment de programes de treball. 

6. Educació ambiental: 

Aquest és un eix transversal que es planteja com a complementari dels eixos 
anteriors per involucrar la població en l’assoliment d’objectius. Promoure el 
coneixement i sensibilització de la població escolar respecte al medi natural de les 
comarques gironines. Promoure la sensibilització de la població general respecte al 
canvi global (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, espècies invasores, 
transformació del territori, contaminació) i les bones pràctiques ambientals per 
disminuir-lo. 

Aquests eixos es desenvolupen mitjançant programes de subvencions a 
ajuntaments, consorcis i altres organismes públics, així com ens privats. 

Cada programa de subvencions respon a un o més eixos estratègics, en funció dels 
objectius específics i dels destinataris i pot ser canalitzada mitjançant convocatòries 
públiques, ajuts directes o convenis de col·laboració, segons sigui el cas. 

 

Línia de subvenció: Del Pla a l’Acció 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència als municipis en matèria de protecció del Medi Ambient, específicament 
la lluita contra el canvi climàtic. Suport al desenvolupament econòmic i social local 
en l’àmbit de les energies renovables, l’eficiència energètica i l’acció climàtica. 

Sectors:  

Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’energia 
i el clima 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Ajudar els ajuntaments a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle mitjançant actuacions contemplades en els Plans d’Acció per a 
l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'acció per a l'Energia Sostenible i el Clima 
(PAESC). La convocatòria dóna suport a la recopilació i difusió d’informació de 
consums energètics i emissions, funcionaments de punts d’informació sobre energia 
sostenible municipals, inversions en eficiència energètica i energies renovables en 
edificis i instal·lacions municipals, mobilitat sostenible, comunitats energètiques 
intel·ligents, reducció d’emissions en la gestió de residus municipals i reducció del 
consum i de la necessitat de tractament d’aigua com a mesura d’adaptació al canvi 
climàtic. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de reducció del 
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40% de les emissions el 2030 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 1.500.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries que 
poden ser plurianuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

Elaboració dels Informes de Seguiment Energètic dels PAES: 

 Nombre de PAES amb ISE redactat 

Funcionament de punts d’infoenergia municipals: 

 Nombre de municipis amb punt d’infoenergia subvencionat 

 Població amb un punt d’infoenergia al seu municipi 

 Nombre de consultes rebudes 

Comptabilitat energètica i open data:  

 Número de pòlisses analitzades en el conjunt de municipis gironins 

 Número d’ajuntaments gironins amb serveis de comptabilitat i/o programes 
de comptabilitat energètica subvencionats/Número total de municipis adherits 
al Pacte d’alcaldes  

 Nombre d’ajuntaments amb dades en sistema obert 

Instal·lació de punts de càrrega per a vehicles elèctrics: 

 Número de punts subvencionats de càrrega lenta, semi-ràpida i ràpida 
municipals per a vehicles elèctrics  

 Número total de punts de càrrega en funcionament amb informació sobre 
estat d’ús accessible via web. 

 Nombre de caps de comarca amb, al menys, un punt de càrrega ràpida/ 
nombre de caps de comarca de la demarcació de Girona 

Inversions en eficiència energètica i energies renovables en edificis i instal·lacions 
municipals:  
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 Potència instal·lada amb la subvenció i estima de la producció anual 
d’energia renovable MWh 

 Reducció en l’emissió tones de CO2/any 

 Coeficient estalvi generat per la inversió (%); estalvi municipal total 
generat/subvenció atorgada 

 Consum d’energia elèctrica procedent de fonts d’energia renovables (% 
sobre el consum elèctric total municipal) 

Inversions en tractament integral de l’enllumenat públic exterior:  

 Inversió mobilitzada en millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat 
públic 

 Estalvi energètic anual estimat MWh 

 Reducció en l’emissió tones de CO2/any 

 Coeficient estalvi generat per la inversió (%); estalvi total generat / subvenció 
atorgada 

Comunitats energètiques intel·ligents: 

 Nombre de comunitats energètiques intel·ligents subvencionades 

 Nombre d’usuaris beneficiats 

 Potència instal·lada de renovables 

 Inversió induïda 

Reducció d’emissions en la gestió de residus 

 Nombre de municipis amb recollida porta a porta subvencionats 

 Població beneficiada 

 Percentatge de recollida selectiva resultant/ percentatge abans del PAP 

 

Línia de subvenció: Instal·lació de calderes i xarxes de calor amb biomassa en 
edificis públics 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència als municipis en matèria de protecció del Medi Ambient, específicament 
la lluita contra el canvi climàtic. Suport al desenvolupament econòmic i social local 
en l’àmbit de les energies renovables i la gestió forestal. 

Sectors:  

Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’energia 
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i el clima 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Ajudar els ajuntaments a assolir els objectius de reducció d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle mitjançant actuacions inversions per a la instal·lació de calderes, 
microxarxes o xarxes de calor alimentades amb biomassa forestal contemplades en 
els Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) o Plans d'acció per a l'Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) aprovats. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Els plans d’acció d’energia sostenible i clima es plantegen objectius de reducció del 
40% de les emissions el 2030. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 500.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries que 
poden ser plurianuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Producció anual d’energia renovable 

 Reducció en l’emissió tones de CO2/any 

 Tones d’estella consumides i percentatge d’estella de procedència local 

 Superfície forestal gestionada per a l’obtenció d’estella 

 

Línia de subvenció: Subvencions en matèria forestal 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència als municipis en matèria de prevenció d’incendis i per a la gestió forestal 
de finques de titularitat municipal. Suport al desenvolupament econòmic i social local 
en l’àmbit forestal. 

Sectors:  

Ajuntaments de la província de Girona, Agrupacions de Defensa Forestal gironines i 
les seves associacions i associacions de propietaris forestals que apliquin fórmules 
de gestió forestal conjunta amb objectiu de prevenció d’incendis. 
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2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Suport als ajuntaments per al compliment de la llei 5/2003 de mesures de prevenció 
d’incendis en urbanitzacions i nuclis urbans, la qual defineix una sèrie d’obligacions 
als propietaris d’edificis i instal·lacions que es troben a menys de 500 de terrenys 
forestals i defineix les obligacions i competències dels ajuntaments en cas que els 
propietaris no actuïn. Bona part del suport als ajuntaments es presta en la modalitat 
de pla de serveis d’assistència tècnica; tanmateix, s’ofereix, a més, suport econòmic 
als municipis de menys de 1.000 habitants per als treballs de manteniment de 
franges perimetrals en nuclis i urbanitzacions i per als treballs d’obertura de franges 
en zones verdes de tipologia forestal i en parcel·les interiors de titularitat municipal. 

Contribuir a la viabilitat econòmica de la gestió forestal sostenible de boscos de 
titularitat municipal. Constitució i ampliació d’una xarxa de rodals de boscos a 
evolució lliure que abasti fins el 5% de la superfície forestal de les comarques 
gironines. Suport als ajuntaments en actuacions de custòdia de boscos de titularitat 
privada amb objectius de conservació. Suport a la realització d’altres actuacions de 
millora forestal previstes en el programa anual de millores. Creació d’espais oberts 
mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures.  Millora i manteniment 
d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva. 

Donar suport al funcionament de les ADF i a llurs treballs de prevenció d'incendis 
forestals planificades en els plans de prevenció d'incendis. Contribuir a la viabilitat 
dels treballs de prevenció d'incendis que no generen ingressos per fomentar 
l'execució dels plans de prevenció d'incendis i el compliment de la normativa en 
aquesta matèria. 

Incentivar la gestió forestal mitjançant fórmules de gestió conjunta, ja sigui a través 
de plans municipals, plans de gestió conjunta o posant a la pràctica plans 
estratègics de producció i comercialització d’estella forestal. Es promou la gestió 
forestal conjunta per assolir una economia d’escala que faci viables econòmicament 
els treballs de prevenció d’incendis i estableixi i garanteixi els circuits de 
comercialització local que vinculin la gestió forestal i la demanda local d’estella 
forestal per a l’aprofitament energètic en calderes de biomassa. Es subvenciona la 
despesa de suport tècnic forestal a les associacions. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 560.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries 
anuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva per als ajuntaments i concurrència no competitiva per a 
les ADF 
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8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

Suport a ajuntaments 

 Número i superfície de reserves forestals a evolució lliure incrementada 
anual 

 Ha d’espais recuperats per a pastura 

 Número d’infraestructures ramaderes implementades o reparades 

 Número i superfície d'actuacions de millora incloses en un programa anual 
de millores / en un Instrument d'ordenació forestal 

 Import de la inversió feta en els programes anuals de millores 

 Nombre d’ajuntaments amb les franges perimetrals fetes total o parcialment 

Suport a ADF 

 Km de camins arranjats 

 Km de marges segats 

 Nº de Plans de Prevenció d'Incendis d'àmbit  ADF redactats/actualitzats 

 Despesa induïda en treballs de prevenció d’incendis 

Suport a associacions de propietaris forestals 

 Nombre d’associacions beneficiàries 

 Superfície forestal beneficiària 

 Ha de bosc en què s’han fet treballs amb assessorament tècnic subvencionat 

 

Línia de subvenció: Suport als ajuntaments i als consorcis gestors d’espais 
naturals per a actuacions de conservació del patrimoni natural 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència als ajuntaments en matèria de medi ambient i suport al 
desenvolupament econòmic i social local vinculat al medi natural 

Sectors:  

Ajuntaments i consorcis gestors d’espais naturals de la província de Girona 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Donar suport a projectes de restauració i millora dels espais naturals que siguin 
executats per col·lectius amb risc d'exclusió social, amb especial èmfasi a la 
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recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o amenaçades, a la restauració 
dels processos ecològics, al control i eradicació d’espècies exòtiques invasores i  
treballs forestals que fomentin la millora de la biodiversitat i la prevenció d'incendis. 

Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni natural 
i la biodiversitat de les comarques gironines. 

Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi 
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització 
socioeconòmica. 

Afavorir la integració de col·lectius amb risc d’exclusió social. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 400.000 euros anuals,. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries 
anuals o plurianuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva  

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Municipis, Número i superfície d’espais de la Xarxa natura 2000 i/o PEIN 
objecte d’actuació 

 Hàbitats i espècies d’Interès comunitari, singulars o amenaçades objecte 
d’actuació 

 Nombre d’empreses i treballadors amb risc d’exclusió social contractats 

 Superfície millorada (ha) 

 

Línia de subvenció: Suport a les Organitzacions no lucratives per a actuacions 
de conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Suport al desenvolupament econòmic i social local vinculat al medi natural 
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Sectors:  

Organitzacions sense ànim de lucre 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Donar suport a projectes de restauració i millora dels espais naturals que siguin 
executats per organitzacions no lucratives seguint la fórmula de custòdia del territori, 
amb especial èmfasi a la recuperació i millora d’hàbitats i espècies d’interès i/o 
amenaçades, a la restauració dels processos ecològics, al control i eradicació 
d’espècies exòtiques invasores i  treballs forestals que fomentin la millora de la 
biodiversitat i la prevenció d'incendis. 

Desenvolupar actuacions per a la conservació, restauració i millora patrimoni natural 
i la biodiversitat de les comarques gironines. 

Actuar estructuralment sobre els sistemes naturals, de tal manera que s’incideixi 
positivament en els aspectes de la conservació, l’ús públic i la revitalització 
socioeconòmica. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 80.000 euros anual. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries 
anuals o plurianuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva  

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Nombre de ONL, Número i superfície d’espais de la Xarxa natura 2000 i/o 
PEIN objecte d’actuació 

 Hàbitats i espècies d’Interès comunitari, singulars o amenaçades objecte 
d’actuació 

Superfície millorada (ha) 

 

Línia de subvenció: Suport a projectes dins del Parc del Montseny 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 
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Competència:  

Assistència als ajuntaments en matèria de medi ambient i suport al 
desenvolupament econòmic i social 

Competència de la Diputació per a la gestió del Parc del Montseny, d’acord amb el 
que estableix el Pla especial de protecció del Parc Natural del Montseny 

Sectors:  

Ajuntaments, consell comarcal i entitats privades del Parc Natural i Reserva de la 
Biosfera del Montseny. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de 
l’aproximació de la gestió activa i integral del conjunt dels seus recursos i d’acord 
amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la 
Xarxa Natura 2000. 

Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial 
proposat pel Pla Especial de Protecció del Medi Natural i el Paisatge del Parc del 
Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels 
valors del Parc del Montseny. 

Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic.  

Evitar l’abandonament de masos i la pèrdua de població resident al parc natural del 
Montseny. 

Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i 
fomentant el coneixement i el respecte al medi, amb una atenció preferent a 
l’educació ambiental. 

Potenciar instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum 
de biomassa local procedent de la gestió forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny. 

Potenciar l’eficiència energètica en edificis de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 200.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries 
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anuals o plurianuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva i, per als ajuntaments, concurrència no competitiva 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Número d’explotacions forestals subvencionades 

 Número d’explotacions agrícoles-ramaderes subvencionades 

 Número d’empreses de serveis subvencionades 

 Número d’actuacions de millora d’habitatges i restauració del patrimoni 
arquitectònic 

 Número i superfície de reserves forestals creades o ampliades, a evolució 
lliure subvencionades 

 Número d’instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal 

 Número d’habitatges que incorporen mesures d’eficiència energètica i 
energies renovables 

 Km de xarxa viària del Parc arranjats amb subvenció 

 Inversió induïda amb les subvencions 

 Nombre d’habitants dins del Parc Natural del Montseny 

 

Línia de subvenció: Suport a l’educació ambiental, campanyes Del Mar als Cims 
i Tallers Ambientals 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Suport al desenvolupament econòmic i social i sensibilització de la població en 
matèria ambiental. 

Sectors:  

Entitats públiques i privades que ofereixen serveis d’educació ambiental a les 
escoles i als ajuntaments de comarques gironines. Els beneficiaris finals són els 
alumnes i persones que participen en les activitats educatives. 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Promoure l'educació ambiental com a eina de gestió de competències municipals en 
medi ambient, potencia la qualitat de l’oferta d'activitats d'educació ambiental i 
facilita l’accés a les activitats per part de la població, amb especial èmfasi als 
alumnes escolars, però també a la ciutadania en general. 

Donar a conèixer els principals espais naturals i biogeogràfics gironins entre la 
població escolar i promoure la sensibilització dels alumnes respecte al patrimoni 
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natural i la biodiversitat dels espais naturals, els seus valors naturals i la necessitat 
de conservar-los. 

Donar suport a la formació i la conscienciació de la població dels municipis gironins 
en els camps específics de l'eficiència energètica, la minimització de residus, les 
espècies exòtiques invasores, la pèrdua de biodiversitat i la mitigació del canvi 
climàtic i l’adaptació als seus efectes. 

3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 115.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

Les subvencions es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries  
plurianuals 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva  

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Número d’activitats educatives ofertes. 

 Número d’activitats subvencionades per cada àmbit. 

 Número d’alumnes o persones i escoles o ajuntaments participants en els 
programes. 

 Grau de satisfacció dels usuaris segons els qüestionaris rebuts. 

 Número de programes en què hi ha vinculació entre l’escola i el seu entorn 
natural. 

 

Línia de subvenció: Suport als ajuntaments per a l’obtenció de cartografia 
digital de temàtica ambiental 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Assistència als municipis en matèria de protecció del Medi Ambient, específicament 
la lluita contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica. Suport al 
desenvolupament econòmic i social local en l’àmbit del Medi Ambient. 

Sectors:  
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Ajuntaments de la província de Girona signataris del Pacte d’alcaldes per a l’energia 
i el clima 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Ajudar els ajuntaments obtenir cartografia en format de sistema d’informació 
geogràfica sobre espais verds, contaminació lumínica, insolació o altres d’interès per 
a la gestió de les competències municipals en Medi Ambient. Aquesta és una línia 
que es preveu iniciar a partir del 2021, en funció de la disponibilitat pressupostària. 

3. Termini necessari per la seva consecució 

Indefinit, ja que anirà en funció de les necessitats dels ajuntaments. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 200.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies. 

6. Pla d’acció 

Es regulen les subvencions mitjançant unes bases reguladores i convocatòries 
anuals. 

7. Procediment de concessió 

Concurrència competitiva. 

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Nombre d’ajuntaments gironins amb cartografia temàtica ambiental en SIG 
subvencionada 

 

Línia de subvenció: Suport a fires agràries 

1. Àrees de competència afectades i sectors als quals es dirigeix la subvenció 

Competència:  

Suport al desenvolupament econòmic i social local vinculat a l’activitat agrària 

Sectors:  

Ajuntaments i entitats de la província de Girona organitzadores de fires agràries 

2. Objectius i efectes que es pretenen amb la seva aplicació 

Donar suport a les principals fires agràries tradicionals, per augmentar la seva 
repercussió entre el públic, facilitar la comercialització de productes agrícoles i 
ramaders locals amb especial atenció a varietats i races autòctones, contribuir a la 
capacitat tècnica de les explotacions agràries de comarques gironines i aplicar 
criteris de gestió ambiental a les explotacions i a les pròpies fires. 
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3. Termini necessari per a la seva consecució 

Termini indefinit. 

4. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 70.000 euros anuals. 

5. Fonts de finançament 

Fonts de finançament pròpies  

6. Pla d’acció 

El 2020 es canalitzen les subvencions mitjançant ajuts nominatius i, a partir del 2020 
es regularan mitjançant unes bases reguladores i convocatòries anuals 

7. Procediment de concessió 

A partir del 2020 es concediran per concurrència competitiva  

8. Règim de seguiment i avaluació continua (Indicadors) 

Indicadors: 

 Número de visitants/fira 

 Número d’expositors/fira 

 Races i varietats autòctones presents a les fires 

 Implantació de criteris ambientals en les fires 

 

SUBVENCIONS DIRECTES  

 

Subvencions excloses de concurrència 

1. Memòria explicativa 

El nombre de subvencions excloses de concurrència es restringeix a casos 
extraordinaris en que es financen projectes plurianuals. En l’actualitat hi ha 4 
projectes plurianuals que compten amb el suport de la diputació de Girona: 

Projecte BICITRANSCAT transfronterer de construcció d’una xarxa de circuits 
ciclables que comuniquin l’Espai Català Transfronterer, cofinançat per INTERREG i 
executat en la banda de comarques gironines pel Consell Comarcal de l’Alt 
Empordà, l’ajuntament de Figueres i el Consorci de les Vies verdes. El projecte té 
durada fins el 2020. 

Projecte LIFE BIORGEST LIDERAT PEL Consorci Forestal de Catalunya en què hi 
participen el Consorci centre tecnològic forestal de Catalunya, el Centre de la 
Propietat Forestal, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals i el Centre 
National de la Proprieté Forestière de França. El projecte té l’objectiu d’incorporar 
criteris de conservació en la gestió forestal a partir de models innovadores de gestió 
que millorin la biodiversitat dels boscos. Durada fins el 2023. 
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Conveni amb l’ajuntament de Viladrau per al manteniment d’una àrea d’acollida de 
visitants al Coll de Borderiol dins del Parc Natural del Montseny: aquesta 
col·laboració es fa en el marc de competències de la Diputació per a la gestió del 
Parc del Montseny, d’acord amb el que estableix el Pla especial de protecció del 
Parc Natural del Montseny. 

Per altra banda, es col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya per a la 
campanya de la pedra mitjançant ajuts directes o convenis plurianuals. La 
campanya de la pedra posa una aplicació web a disposició de la ciutadania per 
donar dades de les calamarsades i la seva afectació a la fruita dolça. 

En darrer lloc, es dóna suport a l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de 
la Generalitat de Catalunya (IRTA), al qual es va cedir la gestió de la granja 
experimental de la finca Camps i Armet de Monells mitjançant conveni signat el 
2014 amb una vigència de 30 anys, que preveu el pagament per part de la diputació 
d’una subvenció de 180.000 euros per a les anualitats 2016, 2017, 2018, 2019 i 
2020 per a despeses corrents de funcionament de la granja experimental i 50.000 
euros cadascun d’aquests anys per a despeses d’inversió en la finca cedida. El 
conveni preveu que a partir del 2020 es pactaran les aportacions anuals en 
concepte d’inversions per als següents anys, les quals no sobrepassaran l’import de 
50.000 € amb actualització de l’IPC. 

 

Indicadors: 

 Bona execució dels projectes subvencionats 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Bicitranscat: 504.567,31 € 

Projecte LIFE BIORGEST: 48.000 € 

Punt d’acollida de visitants del parc del Montseny a Coll de Borderiol: 
3.000 euros/any 

Campanya de la Pedra: 15.000 €/any 

Explotació ramadera experimental a finca Camps i Armet de Monells: 
230.000 € el 2020 i 50.000 euros anuals a partir de 2021 

 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 
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1. Memòria explicativa 

Suport a l’organització de jornades i seminaris de caire internacional sobre 
gestió de l’aigua i de residus 

Aquesta línia es desenvolupa mitjançant subvencions nominatives, destinades 
a becar tècnics i electes municipals per a que hi puguin assistir de forma 
subvencionada. 

Es preveu subvencionar el fòrum internacional de Residus “Wasteinprogress” 
organitzat per la Fundació fira de Girona i el Congrés de l’Aigua de Catalunya 
organitzat per l’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua. 

Indicadors: 

 Nombre de tècnics i electes d’ens locals gironins que han assistit als 
esdeveniments 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fòrum internacional de Residus “Wasteinprogress”: 18.150 €/any 

Congrés de l’Aigua de Catalunya, fira bianual amb una subvenció de 3.000 
euros per edició 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Suport a les ADF per a l'establiment d'un operatiu de vigilància per a la 
prevenció d'incendis forestals en espais naturals protegits durant l'època d'alt 
risc d'incendi 

Línia en què no es considera pertinent el procediment de concurrència competitiva 
donat que es tracta d'una acció vinculada als espais naturals protegits de major risc 
d'incendi de la província (Ardenya, Gavarres, Montgrí, Cap de Creus, Albera i 
Montseny) i a 4 entitats (ADF o federacions o associacions d'ADF) que, pel seu 
caràcter territorial i les funcions que els atorga la llei 6/1988, forestal de Catalunya, 
són les adequades per plantejar aquest operatiu. Per tant, es canalitza aquesta línia 
mitjançant subvencions nominatives. Les subvencions seran a nom de La Federació 
d'ADFs de les Gavarres, que agrupa les ADFs de l'Ardenya, Gavarres i el Montgrí, 
l'Associació d'ADFs de l'Alt Empordà, que agrupa les ADFs del Cap de Creus i 
l'Albera i les ADFs de Riells del Montseny i Guilleries-Montseny. 

L’objectiu és disposar d'un mecanisme de detecció de situacions de risc amb 
capacitat per a una primera intervenció en focs incipients o per apagar fogueres o 
barbacoes no autoritzades. La presència d'agents de prevenció d'incendis al territori 
pretén actuar també com a element de dissuasió de conductes que generin risc 
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d'incendi forestal. 

Indicadors.  

 Hores de presència de personal ADF sobre el terreny per temporada 

 Incidències informades per cada ADF 

 Número d’intervencions de camp realitzades 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

150.000 €/any 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Suport a les organitzacions agràries de major representativitat  

Té l’objectiu de fomentar del consum de Quilòmetre zero i la venda de proximitat de 
productes agroalimentaris, directa dels pagesos als consumidors i facilitar els canals 
de comunicació directa i el coneixement, per part dels ciutadans, dels productes 
oferts a comarques gironines, donar suport a la producció vinculada al territori: races 
i varietats autòctones i productes que estimulin la gestió forestal, com el suro, les 
castanyes o la biomassa forestal en forma d'estella i incentivar les pràctiques 
agràries respectuoses amb el medi i les persones, amb especial esment de 
l'agricultura i ramaderia ecològiques. 

Es preveu concedir subvencions nominatives a Unió de Pagesos, Joves Agricultors i 
Ramaders de Catalunya, Federació d’Entitats Catalanes d’Oví i Cabrum, Consorci 
Forestal de Catalunya, Associació d’entitats locals propietàries de terrenys forestals 
de Catalunya (ELFOCAT), Fundació Mas Badia. 

Indicadors: 

 Relació de productes agroalimentaris producte de bones pràctiques 
promoguts anualment. 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 60.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 
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1. Memòria explicativa 

Suport a fires agràries 

Línia de subvencions nominatives, que es preveu passar a convocatòria en 
concurrència pública de forma coordinada amb el Servei de Promoció Econòmica de 
la Diputació. Es preveu fer una anàlisi de les fires durant el període 2019-2020 per 
poder elaborar unes bases reguladores que permetran aprovar una convocatòria 
pública el 2021. 

De forma transitòria fins a la convocatòria pública es preveu concedir subvencions 
nominatives a ajuntaments o associacions organitzadores de les fires següents: Fira 
de Sant Lluc d'Olot, Fira de Sant Martirià de Banyoles, Fira de Sant Andreu de 
Torroella de Montgrí, Fira del Cavall del Ripollès de Llanars, Concurs nacional de 
cavall pirinenc de Puigcerdà, Fira del Cavall de Puigcerdà, Fira agrícola i Ramadera 
de Campllong, Fira Mediambiental de Riells i Viabrea, Fira del Tap de Cassà de la 
Selva i Fira del Porc de Riudellots de la Selva. 

L’objectiu és Donar suport a les principals fires agràries tradicionals, per augmentar 
la seva repercussió entre el públic, facilitar la comercialització de productes 
agrícoles i ramaders locals amb especial atenció a varietats i races autòctones, 
contribuir a la capacitat tècnica de les explotacions agràries de comarques gironines 
i aplicar criteris de gestió ambiental a les explotacions i a les pròpies fires. 

Indicadors: 

 Número de visitants/fira 

 Número d’expositors/fira 

 Races i varietats autòctones presents a les fires 

 Implantació de criteris ambientals en les fires 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 70.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Suport als consorcis de gestió ambiental de comarques gironines i a 
equipaments municipals de divulgació d’espais naturals d’àmbit 
supramunicipal  

Col·laboració amb consorcis de gestió ambiental dels quals la diputació no en forma 
part com a associada (Consorci del Ter i Consorci SIGMA) i amb els ajuntaments de 
Sant Hilari Sacalm i  de Torroella de Montgrí per a la gestió d'equipaments vinculats 
a espais naturals protegits, que tenen un àmbit d’acció supramunicipal. Donat el 
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limitat nombre de beneficiaris, aquesta línia es canalitza mitjançant subvencions 
nominatives. 

L’objectiu és contribuir a la viabilitat econòmica dels projectes empresos per 
consorcis i ajuntaments amb la finalitat de protegir, restaurar, millorar i divulgar el 
patrimoni natural dels espais d'interès natural de les comarques gironines; 
aconseguir un desenvolupament local que millori les condicions de vida de la 
població vinculada al territori, basat en l'aprofitament sostenible dels seus recursos i 
un turisme sostenible; ordenar els usos de lleure i fomentar l'educació ambiental i la 
recerca científica. 

Indicadors: 

 Número de projectes i actuacions segons àmbit d’actuació i espai natural o 
àmbit geogràfic.  

 Superfície millorada (ha) 

 Nombre d’usuaris dels equipaments amb subvenció i grau de satisfacció 

 Edició de l’informe de sostenibilitat de la Garrotxa (SIGMA) 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 85.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Col·laboració amb els ajuntaments en la gestió del Parc del Montseny. 

Col·laboració amb els ajuntaments del Parc del Montseny per a la gestió del Parc, 
especialment  per a l'execució del pla d'informació i la gestió de les dotacions del 
Parc de titularitat municipal. 

Aquesta línia, es canalitza a través de subvencions nominatives o extraordinàries 
excloses de concurrència competitiva, que es podrà formalitzar mitjançant convenis 
de col·laboració específics o mitjançant resolucions de concessió directa. 

Objectius: Donar suport als ajuntaments pel desenvolupament dels plans 
d'informació per ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la 
societat i fomentant el coneixement i el respecte al medi. 

Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc Natural 
del Montseny. Informar i sensibilitzar els visitants del Parc sobre els valors naturals, 
etnològics i culturals del Montseny. 

Donar suport als equipaments municipals de l’Espai Montseny i La Gabella per a 
que funcionin com a centres d’informació del Parc i facin les activitats del programa 
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“El Montseny a l’escola” amb les escoles de llurs municipis. 

Donar suport als ajuntaments per al funcionament dels punts d’informació de Riells 
de Montseny, Coll Castellar i Coll de Borderiol. 

La línia de suport es canalitza mitjançant subvencions nominatives als ajuntaments 
d’Arbúcies, Breda, Riells i Viabrea, Viladrau i Sant Feliu de Buixalleu. 

Indicadors: 

 Visites i consultes ateses als Centres i punts d’informació del Parc 

 Escoles i grups participants en el Programa “El  Montseny a l’escola” 

 Grau de satisfacció de les escoles respecte al programa “El Montseny a 
l’escola” 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 70.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Col·laboració amb les escoles de la Reserva de la Biosfera del Montseny per al 
programa educatiu “El Montseny a l’escola” i intercanvis amb Reserva de la 
Biosfera de Cevennes, agermanada amb el Montseny. 

Aquesta línia es materialitza mitjançant subvencions nominatives a les escoles 
públiques dels municipis gironins de la Reserva de la Biosfera del Montseny, amb 
l’objectiu d’implicar la població local en la conservació i divulgar el patrimoni natural, 
arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. Sensibilitzar i promoure activitats 
d’educació ambiental en l’àmbit formal vinculades als valors del Parc.  Es preveuen 
subvencions nominatives als centres següents: 

Escola Montseny de Breda, escola Alzines Balladores de St. Feliu de Buixalleu, 
Escola el Bruc de Riells i Viabrea i IES Montsoriu d’Arbúcies. 

Indicadors: 

 Escoles i grups participants en el Programa “El  Montseny a l’escola” 

 Grau de satisfacció de les escoles respecte al programa “El Montseny a 
l’escola” 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 15.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible 

3. Fonts de finançament 
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Fons propis 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Suport al desenvolupament social i econòmic sostenible dels sectors serveis i 
forestal a la Reserva de la Biosfera del Montseny. 

Aquesta línia es materialitza mitjançant subvencions nominatives a dues 
associacions representatives del sector turístic i del sector forestal del Montseny 
respectivament. 

L’objectiu és impulsar les bones pràctiques ambientals en aquests dos sectors, que 
són claus per a la gestió del Parc Natural del Montseny. 

Es preveuen subvencions nominatives a les entitats següents: 

Associació d’empresaris turístics del Montseny (AETM) i Associació de propietaris 
forestals del Montseny (APFM). 

D’una banda, l’AETM treballa sota els principis de la Carta Europea de Turisme 
Sostenible i fa la coordinació de la participació del sector en el Fòrum permanent de 
la Carta al Montseny. 

De l’altra, l’APFM treballa amb els gestors del Parc Natural per incentivar la gestió 
forestal sostenible, la prevenció d’incendis i la incorporació de criteris de millora de 
la biodiversitat en l’execució de treballs forestals. 

Indicadors: 

 Accions fetes en el marc de la col·laboració amb AETM i APFM 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 10.000 euros anuals. 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 

 

Subvencions Nominatives 

1. Memòria explicativa 

Suport a l’elaboració i actualització de cartografia d’interès municipal. 

Es preveu donar suport a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya mitjançant 
subvencions nominatives per a que actualitzi la cartografia d’interès municipal dels 
municipis gironins i per divulgar el patrimoni cartogràfic històric. 

Indicadors: 
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 Nombre de municipis amb la cartografia actualitzada 

 Nombre de municipis amb cartografia temàtica ambiental en format SIG 

2. Costos previsibles per a la seva realització 

Fins a 100.000 euros anuals, en funció del pressupost disponible 

3. Fonts de finançament 

Fons propis 
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