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Secció V. Anuncis
Subsecció segona. Altres anuncis oficials
AJUNTAMENT DE SANTANYÍ

11979 Extracte de la resolució de 27 de novembre de 2019 per la qual es convoquen subvencions per a la
conservació i manteniment dels espais qualificats com a “element paisatgístic singular”

Extracte de la resolució de 27 de novembre de 2019 per la qual es convoquen subvencions per a la conservació i manteniment dels espais
qualificats com a “  element paisatgístic singular”. 

Referència  BDNS: 484346

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica
l'extracte de la convocatòria i el seu text complet es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions (http://www.pap.minhap.gob.
es/bdnstrans/index):

Primer. Beneficiaris:

Poden tenir la condició de beneficiaris les persones físiques o jurídiques, legalment constituïdes, que tenguin la propietat o, en el seu cas, la
facultat d'ús o de gaudi o la gestió, de finques incloses total o parcialment en espais qualificats com “elements paisatgístics singulars, segons
les Normes Subsidiàries vigents, i en tots els casos, sempre que no les explotin econòmicament.

Segon. Finalitat:

Conservació i manteniment d'espais naturals singulars situats en el terme municipal de Santanyí, amb la qualificació d'element paisatgístic
singular.

Tercer. Bases reguladores:

Decret de Batlia de 27 de novembre de 2019.

Quart. import:

La dotació d'aquesta convocatòria és de 2.600 euros.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds:

El termini per presentar les sol·licituds serà del 2 al 9 de desembre de 2019, ambdós inclosos

 

Santanyí, 29 de novembre de 2019

La batlessa
Maria C. Pons Monserrat
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