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Des convocatòria: AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ DE FAÇANES I PER A LA RENOVACIÓ
DE FINESTRES I OBERTURES EXTERIORS D'EDIFICIS PER A EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
2020
La Junta de Govern Local, en sessió de data 19 de febrer de 2020, ha aprovat la convocatòria
corresponent a l'anualitat 2020 per a la concessió d'ajuts destinats a la rehabilitació de façanes i
per a la renovació de finestres i obertures exteriors d'edificis per a eficiència energètica, d'acord
amb les bases publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona, núm. 40 de data 27 de
febrer de 2017 i modificades d'acord amb la publicació al mateix Butlletí núm. 38 de data 22 de
febrer de 2018.
Aquestes subvencions podran sol·licitar-se a partir de l'endemà de la publicació del present Edicte
al Butlletí Oficial de la Província i seran concedides per ordre cronològic de presentació fins a
l'esgotament de les partides pressupostàries de l'any en curs. Una vegada s'hagi esgotat la partida
pressupostària, no seran admeses més sol·licituds per a l'any en curs i, en tot cas, els interessats
hauran de presentar-les novament a la següent o següents convocatòries anuals.
Vilafant, 6 d'abril de 2020

Butlletí Oficial de la Província de Girona

Consol Cantenys Arbolí
Alcaldessa
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Extracte en la BDNS de la convocatòria dels ajuts per a la rehabilitació de façanes i per a la
renovació de finestres i obertures exteriors d'edificis per a eficiència energètica, anualitat 2020
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