
 
Servei Desenvolupament Local  

Ajuntament de Santa Maria del Camí  

 
SUBVENCIONS 

Butlletí informatiu 8 d’octubre de 2015 
 
Esports 
 
Subvencions en espècie per fomentar l’esport, per o rganitzar 
competicions i esdeveniments esportius  
 
Fins dia 30 de novembre de 2015 
 

Agricultura 
 
Subvencions per a inversions a les explotacions agr àries per a l’any 2015 

al 2019 

Ajudes 2016-2018, per a inversions en el sector vit ivinícola  

Fins dia 31 de gener de 2018 

Ajudes per als programes nacionals d'eradicació de malalties animals, 

corresponents a l'any 2015 

Fins al 4 de desembre de 2015 

Ajudes per a la contractació d'assegurances agràrie s combinades, per a 

l'any 2015 

Fins al 31 de desembre de 2015 

Ajudes 2014-2018 per a la reestructuració i reconve rsió de vinyes 

Per als anys, 2016 i 2017 es podran presentar les sol·licituds entre el dia 2 de 

novembre de l'any corresponent i el dia 30 d'abril següent. 

Reglament delegat (UE) 2015/1369 de la Comissió de 07/08/15 pel qual es 

modifica el R. d. (UE) núm. 1031/2014 que estableix , amb caràcter 

temporal, noves mesures excep. d'ajuda als producto rs de determinades 

fruites i hortalisses 

Fins el dia 31 de juliol de 2016 

 

  



 
Servei Desenvolupament Local  

Ajuntament de Santa Maria del Camí  

 

Subvencions per a la creació d'empreses de joves ag ricultors 

Fins al 31 de desembre de 2015 

Per als anys successius 2016, 2017, 2018 i 2019, els terminis de presentació 

de sol- licituds seran:  

-Primera convocatòria: de l'1 de gener fins al 30 de juny de cada any.  

-Segona convocatòria: de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de cada any 

 

Benestar social  

Convocatòria dels ajuts econòmics individuals destinats a sufragar les despeses 

derivades de l’assistència a gent gran en règim d’acolliment en un domicili particular 

per a l’any 2015  

Fins al 31 d’octubre de 2015 

 

Medi ambient 

Convocatòria pública de subvencions per establir nous punts públics de recàrrega 

lenta i semi ràpida per a vehicle elèctric per a empreses 

Fins al 17 de desembre de 2015 

Actuacions d’eficiència energètica a PIMES, entitat  IDAE.  

Termini indeterminat, fins a esgotament de partida pressupostària.  

 

Per a més informació hi ha el servei de desenvolupa ment local cada 

dimecres i divendres de les 9:00 hores a les 14:30 hores, a les oficines de 

l’Ajuntament de Santa Maria del Camí o cridar al te lèfon 971620131.  

 

Tècnic responsable: Llorenç Beltran March 

 

 


