
 
 
 

La UE destina 90.000 euros per 
instal·lar punts de connexió wifi d'accés 
gratuït a municipis gironins 

• Els ajuntaments de Fortià, Llagostera, Palamós, les Preses, Ripoll i Tossa 
de Mar aconsegueixen una subvenció en la primera convocatòria de la 
iniciativa WiFi4EU 

 

11 de desembre de 2018 

Fortià, Llagostera, Palamós, les Preses, Ripoll i Tossa de Mar són els sis municipis de les 
comarques de Girona que han aconseguit una subvenció de la UE en la primera 
convocatòria de la iniciativa WiFi4EU, que ofereix finançament a ajuntaments i entitats 
locals d'arreu d'Europa per instal·lar punts de connexió wifi d'accés gratuït. Cadascun 
d'aquests municipis rebrà 15.000 euros per crear zones de connexió a internet en espais 
públics com ara edificis del consistori, biblioteques, museus, parcs o places. A Catalunya, 
en la primera convocatòria de WiFi4EU s'han seleccionat un total de 44 municipis, que 
sumen un finançament de 660.000 euros per a crear zones wifi. A Espanya són més de 
200 els pobles i ciutats que rebran l'ajut de la UE, mentre que a tot Europa s'han 
seleccionat 2.800 municipis, als quals es destinarà una inversió global de 42 milions 
d'euros. La convocatòria, que va estar oberta del 7 al 9 de novembre d'aquest any, va 
rebre un total de 13.000 sol·licituds.   

La Comissió Europea ja ha fet públics els municipis seleccionats en la primera 
convocatòria de WiFi4EU i ara l'Agència executiva d'innovació i xarxes (INEA), 
encarregada de l'execució del programa, invitarà els municipis beneficiaris a signar els 
acords de subvenció. Una vegada signats, el municipis podran contractar els serveis per 
fer la instal·lació dels punts d'accés wifi en espais públics. Els punts WIFI4EU seran 
gratuïts i hauran de romandre actius durant com a mínim tres anys.  

Propera convocatòria  

Està previst que hi hagi tres noves convocatòries perquè els municipis que no han 
obtingut ajut en aquesta ocasió puguin sol·licitar-ho novament. La propera convocatòria 
s'obrirà a començaments de 2019 i n'hi haurà de successives fins a final de 2020. En 
total, uns 8.000 municipis de la UE podran beneficar-se dels 15.000 euros d'ajut que 
preveu el programa fins el 2020. Mentrestant, tots els municipis registrats poden unir-se 
a la comunitat WIFI4EU per formular observacions sobre la iniciativa, intercanviar 
opinions amb d'altres municipis europeus i estar al dia de les novetats del programa.  

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/44-municipios-catalanes-y-3-baleares-tendr%C3%A1n-wifi-gratis-en-espacios-p%C3%BAblicos-gracias-la_ca
https://ec.europa.eu/spain/barcelona/news/44-municipios-catalanes-y-3-baleares-tendr%C3%A1n-wifi-gratis-en-espacios-p%C3%BAblicos-gracias-la_ca
https://ec.europa.eu/inea/en/welcome-to-innovation-networks-executive-agency
https://ec.europa.eu/futurium/wifi4eu


Llistat de municipis gironins que han rebut una subvenció en la primera 
convocatòria 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trobareu tots els comunicats de la Representació de la Comissió Europea a la sala de premsa del 
web de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.  
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Municipi Finançament Província Comarca 

Fortià  15 000  Girona Alt Empordà 

Llagostera  15 000  Girona Gironès 

Palamós  15 000  Girona Baix Empordà 

Preses, Les  15 000  Girona La Garrotxa 

Ripoll  15 000  Girona Ripollès 

Tossa de Mar  15 000  Girona La Selva 

https://ec.europa.eu/spain/barcelona/content/notas-de-prensa_ca
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