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Butlletí:
TES/422/2012, de 17 de desembre, per la qual s’aproven les bases reguladores de les
subvencions a ens locals de Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi
climàtic.

OBJECTE
Aquestes bases tenen per objecte regular les subvencions a ens locals de
Catalunya per al desenvolupament d’actuacions contra el canvi climàtic.
ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les
actuacions per reduir les emissions difuses de gasos amb efecte d’hivernacle en
el sector de la mobilitat que es detallen a continuació, i l’elaboració de
Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic:
- Actuacions de reducció de les emissions difuses de gasos amb efecte
d’hivernacle en el sector de la mobilitat.
Adquisició de vehicles elèctrics o híbrids nous matriculables per a la
flota municipal.
-

Construcció i senyalització de carrils bici.

Adquisició de bicicletes i/o adquisició i instal·lació d’aparcaments de
bicicletes.
-

Elaboració de Programes municipals d’adaptació al canvi climàtic.

DESPESES SUBVENCIONABLES: Es consideren despeses subvencionables
les que tinguin una relació directa amb l’actuació subvencionada i es duguin a
terme abans que acabi el termini de justificació de l’actuació que, a aquest
efecte, s’inclou en la convocatòria.
Només és subvencionable l’IVA que grava el valor de les despeses, en cas que
el beneficiari/ària de la subvenció tingui la consideració de consumidor/a final.

No tenen la consideració de despeses subvencionables:
a) Les despeses financeres.
b) Les despeses generals o de funcionament propi de l’ens local.
c) Les despeses de personal propi de l’ens local.
d) Les despeses que no estiguin definides o que no tinguin com a finalitat
l’objecte de la subvenció, així com les despeses no imputables directament a les
actuacions.
BENEFIACIÀRIS
Poden ser beneficiaris/àries de les subvencions regulades en aquestes bases els
ajuntaments, els consells comarcals, les diputacions, els consorcis, les entitats
municipals descentralitzades i les agrupacions de municipis, així com les
agrupacions d’ens locals sense personalitat jurídica de Catalunya.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LES SOL·LICITUDS
El termini de presentació de sol·licituds és fins al 31 de gener de 2013.
El formulari de sol·licitud i la documentació que l’acompanya, així com la
informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels ens locals a l’extranet de
les
administracions
públiques
de
Catalunya,
EACAT,
al
web
http://www.eacat.cat.

Per a més informació:
C. Bassa d’en Gaire, 1
43780 GANDESA
Tel. 977 420018 · Fax 977 420395
e-mail: deconomica@terra-alta.org

