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Subvencions per a entitats ambientals 2020 de la Diputació de
Barcelona
Publicat per Enric Coll Gelabert [1] el 24/12/2019 - 13:32

En la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona celebrada al 19 de desembre de 2019 s’ha aprovat la
concessió de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre i per a finançar projectes i activitats de la
sensibilització i participació ciutadana en matèria d’acció climàtica, prevenció residus plàstics i ecosistemes
aquàtics continentals, que estiguin realitzats durant l’any 2020 dins l’àmbit territorial de la província de
Barcelona i que actuïn de forma coordinada amb els municipis.

Formulari de sol·licitud [pdf] [2]
Bases específiques que regulen aquesta convocatòria [3]
Infografia [pdf]: característiques generals i dates clau de la convocatòria [4]
Document guia per presentar les sol·licituds [pdf] [5]
Les sol·licituds es presentaran a través de la seu electrònica de la Diputació de
Barcelona https://seuelectronica.diba.cat/tramits-ciutadania/ [6], apartat Subvencions.
Aquelles entitats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de la documentació requerida en les
diferents fases (sol·licitud, esmena, justificació...) d’aquesta convocatòria, podran, abans de finalitzar el termini de
presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla Catalunya, 126 Barcelona) en
horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per
realitzar aquest tràmit. Tot això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix l’article 2.1 de la Llei 39/2015,
d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Termini de presentació de les sol·licituds: 28 de gener del 2020.

Més Informació
Oficina Tècnica d'Educació i Promoció Ambiental - Correu electrònic [7]
[7] - (93) 403 72 88
Actuació vinculada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) [8]
[8], principalment:
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