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Extracte en la BDNS de la convocatòria anticipada de subvencions per al 
desenvolupament d’actuacions de conservació del Patrimoni natural per a 
consorcis gestors d’espais d’interès natural i ajuntaments. Anualitat 2020

administració Pública: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPuTaCIÓ PrOVInCIaL De GIrOna 
Codi Òrgan: L02000017 
Id anunci: 55270 
Codi convocatòria: 487038 
Ref convocatòria: 490606/015 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVEN-
CIOns Per aL DesenVOLuPaMenT D’aCTuaCIOns De 
COnserVaCIÓ DeL PaTrIMOnI naTuraL en esPaIs D’In-
TerÈs naTuraL. anuaLITaT 2020 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3b i 20.8a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es pu-
blica l’extracte de la convocatòria el text complet de la qual es pot 
consultar a la Base de Datos nacional de subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris 
Línia 1
Consorcis d’àmbit territorial dins de la província de Girona que ha-
gin estat constituïts, d’acord amb els seus estatuts, per a la millo-
ra, protecció i gestió d’espais d’interès natural de la demarcació de 
Girona. Altrament, també poden concórrer a aquesta convocatòria 
aquells consorcis que tinguin com a finalitat de forma inequívoca, i 
d’acord amb els seus estatuts, la protecció, restauració i millora del 
patrimoni natural de forma general.

Línia 2
Els ajuntaments de la província de Girona.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol-
licitants han de complir els requisits i les condicions generals esta-
blerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions
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Segon. Objecte
Línia 1. suport als consorcis de conservació d’espais d’interès na-
tural de la demarcació de Girona per a la conservació d’hàbitats, 
tàxons i processos ecològics, i accions per a la gestió de l’ús públic. 
Poden ser subvencionables exclusivament aquelles propostes que 
tinguin per objecte la conservació i/o millora del patrimoni natural 
(hàbitats, tàxons d’interès de conservació, i/o processos ecològics) i 
les accions de gestió de l’ús públic que tinguin com a finalitat la pro-
tecció dels valors naturals presents i la comptabilitat d’aquesta pro-
tecció amb el gaudi social dels espais naturals. Les accions previstes 
s’han d’ubicar dins els espais de la Xarxa Natura 2000, o els espais 
d’interès natural inclosos al PeIn (Pla d’espais d’Interès natural) 
de la província de Girona. Altrament, també es poden ubicar en es-
pais adjacents a aquests, sempre que tinguin una afectació positiva 
directa sobre l’espai natural d’interès de protecció.

Línia 2. Suport als ajuntaments de la demarcació de Girona per a 
l’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit munici-
pal, o bé per a la conservació d’elements prioritaris del patrimoni 
natural municipal o per a la regulació de l’ús públic dins d’espais 
de la Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en altres espais que siguin 
hàbitats d’interès comunitari prioritari.

Tercer. Bases reguladores
Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 19 de novembre de 
2019, publicat en el BOP núm. 229, de 29 de novembre de 2019.

Quart. Import
La dotació total de la campanya és de 260.000,00 euros.
Línia 1: Amb una dotació màxima total de 140.000,00 euros.
Línia 2: Amb una dotació màxima total de 120.000,00 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de sol·licituds començarà l’endemà de la 
publicació d’aquest anunci al BOP i finalitzarà el dia 7 de febrer de 
2020. 

Girona, 11 de desembre de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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