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Núm. 10187
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació de les bases específiques reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals i 
matèria forestal 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 15 de novembre de 2016, va aprovar l’acord, la part dispositiva del qual és 
del tenor literal següent:

“PRIMER. Aprovar les bases específiques reguladores de les subvencions per a actuacions en camins rurals i matèria forestal, 
que presenten el tenor literal següent:

“BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A ACTUACIONS 
EN CAMINS RURALS I MATÈRIA FORESTAL

1.  Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona per a actuacions en camins rurals, prevenció d’incendis 
forestals i matèria forestal. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les línies següents:
1 Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals.
2 Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.
3 Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
L’atorgament de subvencions per a actuacions en camins rurals, prevenció d’incendis forestals i matèria forestal serà 
compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament.
Les activitats subvencionades podran ser subcontractades.

2.  Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual, són lliurement revocables i reduïbles 
en tot moment per les causes establertes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de 
Girona o en aquestes bases. No generen cap dret per a l’obtenció d’altres subvencions en anys posteriors i no es poden al·legar 
com a precedent. Les subvencions es concedeixen en règim de concurrència competitiva.

3.  Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
1. Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals: Tots els ajuntaments de la 

província de Girona.
2. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora: Tots els ajuntaments de la 

província de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 
2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, en cas del concepte d) de l’apartat 4.2, que tinguin o plantegin 
acords de custòdia de boscos de titularitat privada.

3. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines: Totes les ADF i les associacions i federacions 
d’ADF de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

4.  Conceptes subvencionables
Es consideren actuacions subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes 
bases i hagin estat executades entre l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent i la data que la convocatòria determini 
com a límit per justificar les despeses. En particular:
1. Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals: 

a) Sega de vegetació herbàcia en 1 m d’amplada a banda i banda dels marges dels camins de titularitat o gestió municipal.
b) Arranjament de camins de titularitat o gestió municipal inclosos en un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals. Podran 

ser subvencionables actuacions incloses en un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals encara no aprovat però presentat al 
Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà el vistiplau d’aquest 
organisme.

c) Redacció o actualització del Pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals.
  En el cas del concepte a), només es subvencionarà una sega anual.
2. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:
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a) Crear, mitjançant un conveni, reserves forestals destinades a la conservació de boscos singulars d’espècies no exòtiques i 
amb un pendent de menys del 60 % que es deixin a evolució natural durant un període de 25 anys. El concepte finançat 
són els aprofitaments no realitzats durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els ingressos no obtinguts en 
funció de la producció del rodal corresponent en el període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda 
haurà de ser incorporat al fons de millores de l’any següent.

b) Millora i manteniment d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva.*
c) Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures. Per comprovar-ne la preexistència s’agafarà 

com a referència la informació cadastral i la fotografia aèria del vol americà de l’any 1956.
d) Actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments, en les què primin objectius de conservació.
e) En els terrenys forestals declarats d’utilitat pública, la realització d’altres actuacions de millora forestal previstes en el 

programa anual de millores regulat per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el Decret 377/1996, de 2 
de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat 
pública propietat de les entitats locals. S’exclouen expressament els treballs susceptibles d’aprofitament comercial. L’ajut 
de la Diputació de Girona serà complementari a l’obligatorietat de reinvertir el 15 % dels ingressos obtinguts, d’acord 
amb el Decret esmentat, i les quantitats percebudes en concepte de subvenció s’aplicaran a les millores previstes en el 
programa o s’incorporaran al fons de millores per a l’exercici següent.

f) En tots els terrenys forestals de titularitat municipal, siguin o no declarats d’utilitat pública, l’execució de treballs de 
millora previstos en els instruments d’ordenació forestal, aprovats per l’Administració forestal de la Generalitat de 
Catalunya. S’exclouen expressament els treballs susceptibles d’aprofitament comercial.

g) La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si escau, dels programes anuals de millores i 
d’aprofitaments, assistència tècnica a la gestió, assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions a què 
obliga la legislació.

*en el cas de millora d’infraestructures per al foment de la ramaderia extensiva, s’exclou el concepte d’arranjament de 
camins.

3.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:
— Actuacions de les ADF:

a) Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a l’extinció d’incendis o de manteniment de la 
vialitat, que s’ha de realitzar d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit d’actuació de 
l’ADF, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran ser subvencionables actuacions incloses en un Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals encara no aprovat però presentat al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. 
En aquest la Diputació demanarà el vistiplau d’aquest organisme.

b) Altres actuacions que estiguin previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis 
forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril i el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, o manteniment de dipòsits d’aigua per a l’extinció 
d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes per a l’ús dels bombers.

c) Despeses derivades del consum de combustible, lloguer o manteniment de maquinària i vehicles i/o tràmits de gestoria.
d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de l’ADF.

— Actuacions de les associacions o federacions d’ADF:
a) Actuacions de suport tècnic a les ADF associades.
Per al conjunt de línies es consideren despeses no subvencionables:
a) Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova contractació específica per a l’actuació en 

concret.
b) Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d’alguna de les línies de subvenció contemplades en 

aquest bases.
c) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o que no siguin directament 

i clarament imputables al projecte subvencionat.
d) L’obertura, eixamplament o pavimentació de camins i l’arranjament del ferm de camins pavimentats.
e) La redacció de plans d’actuació municipal, segons la normativa de protecció civil.
f) Els treballs forestals susceptibles d’aprofitament comercial.
g) Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari.
h) Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

5. Import de la subvenció
1. Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i prevenció d’incendis forestals.
A cada ajuntament li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la seva població i de l’extensió del seu municipi, 
que haurà de ser invertida en el concepte subvencionable sol·licitat.
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1 a 1.000 hectàrees 1.000 a 2.000 ha 2.000 a 5.000 ha 5.000 a 11.500 ha
1 a 999 habitants 900 1.100 1.600 3.000
1.000 a 4.999 hab. 800 1.000 1.400 2.900
5.000 a 9.999 hab. 600 900 1.300 2.800
10.000 a 19.999 hab. 800 1.100 2.700
20.000 a 100.000 hab. 500 700 1.000

 
Aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament entre tots els sol·licitants segons la disponibilitat pressupostària, 
sense superar mai els següents límits.
— Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees: import màxim de 3.000 euros.
— Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import màxim de 4.500 euros.
— Ajuntaments de municipis de més de 5.000 hectàrees: 6.000 euros.
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a l’actuació.
2. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració 
establerts.
D’acord amb la qualificació aconseguida, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, 
es concretarà l’import de la subvenció que es concedeix, sobre la base dels percentatges i amb els màxims per al conjunt de 
conceptes d’aquesta línia que s’especifiquen a continuació:

- Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees: import màxim de 3.000 euros.
- Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import màxim de 4.500 euros.
- Ajuntaments de municipis de més de 5.000 hectàrees: 6.000 euros.

En cas de sol·licituds per al concepte a), la subvenció podrà ser d’un màxim de 15.000 euros, independentment de la superfície 
municipal. Tanmateix, en cap cas se superarà el límit màxim de 15.000 euros de subvenció per al conjunt de conceptes 
d’aquesta línia.
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a l’actuació, excepte per al concepte a) en cas 
d’establiment de reserves forestals, que correspondrà al 100 % de l’import que correspondria als ingressos per l’aprofitament 
no realitzat durant el període de 25 anys de vigència del conveni que s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat. A 
aquest efecte es tindrà en compte el preu per a la fusta en peu o el suro a l’arbre, que serà calculat pels tècnics de la Diputació 
de Girona en funció dels preus a la llotja de Vic. En cas que la memòria contingui una previsió de producció que resulti 
dubtosa, els tècnics de la Diputació de Girona es reserven el dret de sol·licitar l’IOF. En cas que es consideri que els valors no 
s’ajusten a la realitat, es podran prendre com a referència els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya.
Per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat pressupostària, es podrà reduir el 
nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració establerts en aquestes bases. Un cop 
fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es poden reduir proporcionalment 
respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. La Diputació de Girona 
podrà atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, amb l’objectiu de repartir 
proporcionalment el pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. Si el repartiment del 
pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per atorgar que donés 
com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podran no atendre les accions que es 
considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les propostes, la seva dimensió econòmica, 
l’abast territorial o poblacional, el percentatge de cofinançament a què s’ha compromès el beneficiari o els efectes directes de 
millora de la gestió forestal.
No seran ateses les sol·licituds en què l’import de la subvenció resulti inferior a 300 euros, sempre i quan aquest import no 
sigui superior al 50% del sol·licitat.
3. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. A cada ADF li correspondrà la següent 
dotació mínima en funció de la superfície forestal del seu àmbit, de que aquesta inclogui municipis declarats d’alt risc 
d’incendi segons el decret 64/1995 i de que pertanyi a un Perímetre de Protecció Prioritària. Aquesta quantitat haurà de ser 
invertida íntegrament en el concepte subvencionable sol·licitat.

0 a 2.000 ha de superfí-
cie forestal 2.000 a 5.000 ha 5.000 a 15.000 ha > 15.000 ha

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500*
Alt risc d’incendi 1.300 2.200 2.900 4.300
No alt risc d’incendi 1.100 2.000 2.600 4.000

 *Aquest import correspon també a les associacions o federacions d’ADF
Aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament, segons la disponibilitat pressupostària, sense superar mai els 
següents límits.

— 4.000 euros per a les ADF amb una superfície forestal de fins a 5.000 hectàrees.
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— 5.000 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000 hectàrees.
— 6.000 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees.
— 6.000 euros per a les associacions o federacions d’ADF.

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost previst per a l’actuació.
En tot cas, les subvencions de totes les línies s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l’efecte 
del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’actuació subvencionada finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com 
a despesa a justificar, es lliurarà l’import que resulti d’aplicar el percentatge d’ajut establert en la resolució d’atorgament 
corresponent, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la subvenció.
Per als treballs silvícoles i d’arranjament i sega de marges de camins s’estableixen els imports unitaris de referència següents, 
als quals s’aplica el percentatge del 90% per calcular el límit de l’import de la subvenció:
Treballs silvícoles

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 
5 cm: 600 euros/ha.

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors 
a 5 cm: 750 euros/ha.

c) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors 
a 5 cm: 900 euros/ha.

d) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 800 euros/ha.
e) Estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400 euros/ha.
f) Aclarides o selecció de tanys: 800 euros/ha.

Camins
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 euros/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 600 euros/km.
c) Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb sega lateral mecanitzada dels marges (inclou 

els dos marges): 750 euros/km.
d) Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 150 euros/km.

A efectes d’atorgament i de justificació, s’aplicaran aquests imports unitaris segons la longitud o superfície de l’actuació 
sol·licitada i realitzada per part del beneficiari, independentment del cost de les actuacions. Tanmateix, l’import de la 
subvenció no podrà sobrepassar el percentatge del cost de l’actuació.

6. Sol·licituds
Els sol·licitants han de presentar una sol·licitud per a cada línia a què optin. La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins 
el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de signar electrònicament mitjançant signatura electrònica de qualsevol dels 
certificats admesos per la plataforma PSIS del Consorci AOC.
La petició ha d’anar acompanyada necessàriament de la documentació complementària següent:
1. Suport als ajuntaments per a actuacions en camins rurals i la prevenció d’incendis forestals:
En tots els casos: Memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la subvenció. En particular:
a) Per a les actuacions en camins rurals:

1. La memòria haurà de incloure una relació nominal dels camins demanats, que inclogui un identificador únic per a cada 
camí, el seu nom i la longitud calculada.

2. En la cartografia s’han de marcar els camins demanats, indicant en cada cas el seu identificador, que haurà de coincidir 
amb el corresponent de la memòria.

3. Certificat del secretari conforme els camins per als quals es sol·licita la subvenció són de titularitat o de gestió municipal.
4. Per a l’arranjament de camins, justificació documental dels treballs que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels fulls 

del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals en què figurin les actuacions per a les què es demana subvenció, si no s’ha 
aportat anteriorment. 

b) Per a la redacció o actualització de Plans Municipals de Prevenció d’Incendis, pressupost de la redacció del document, amb 
especificació de la superfície de l’àmbit.
2. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:
a) En tots els casos, memòria detallada, i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la subvenció.
b) Per a les actuacions del concepte e), impresos M-1 i M-2. Es podrà acceptar la presentació únicament de l’imprès M-1, ja 
presentat a l’administració forestal. En aquest cas el pagament de la subvenció quedarà supeditat a la presentació del model 
M-2 amb la documentació justificativa de la despesa.
c) Per a les actuacions del concepte f), Justificació documental dels treballs que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels 
fulls del document de planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la subvenció, si no s’ha aportat 
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anteriorment.
3. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:

a) Memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la subvenció.
b) Per a les actuacions del concepte a), Justificació documental dels treballs que s’han de realitzar, mitjançant una còpia dels 
fulls del document de planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la subvenció, si no s’ha aportat 
anteriorment.
c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges, la memòria haurà de fer constar les longituds 
d’arranjament i/o de neteja de marges en metres o en quilòmetres i la cartografia haurà de marcar els trams, diferenciant 
les actuacions per a les quals es demana la subvenció. No caldrà aportar cartografia específica si ja s’ha fet amb anterioritat, 
sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o codi, de quin camí es tracta.

La documentació complementària s’ha d’adjuntar en format pdf a l’aplicatiu web o presentar en el Registre General de la 
Diputació o per qualsevol dels mitjans que preveu la Llei 30/1992.
En qualsevol cas, quan no es presenti algun dels documents requerits per considerar que la Diputació de Girona ja es troba en 
possessió d’aquest, cal notificar-ho per escrit amb la sol·licitud. Aquesta notificació no serà necessària per a la fitxa d’alta de 
creditor. Caldrà tornar a presentar la fitxa d’alta de creditor quan hi hagi hagut canvis en les dades que hi consten.
L’esmena de defectes en la sol·licitud o l’aportació de documentació requerida s’ha de realitzar, després del requeriment i 
amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim de 10 dies hàbils des de la notificació. Si transcorregut aquest termini 
no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació preceptiva, s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la 
resolució prèvia que s’ha de dictar en els termes establerts en l’article 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit 
ulterior.

7. Criteris de valoració
No s’estableixen criteris de valoració per a les línies 1 i 3, als sol·licitants de les quals els correspondrà una dotació mínima 
segons el que s’ha indicat en les taules corresponents.
Línia 2: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.
La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris següents:

Criteris Nombre de punts
Creació de reserves forestals en boscos madurs* Fins a 14*
Foment de la ramaderia extensiva 8
Recuperació d’espais oberts per a ús de pastura 7
Custòdia de boscos de titularitat privada 5
Actuacions del Programa Anual de Millores en forests d’utilitat pública 5
Treballs de millora forestal previstos en un instrument d’ordenació forestal (IOF) 4
Gestió tècnica de la forest 4

*En cas d’establiment de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat com a subvencionable, caldrà que obtingui un 
mínim de 6 punts d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen a continuació.
Per decidir la idoneïtat dels boscos candidats a ser tractats com a reserves forestals es tindran en compte els paràmetres 
següents, amb un màxim total de 10 punts:

Vegetació autòctona
— presència de més del 95 % d’espècies autòctones (valor 0,5); 
— entre el 75 % i el 95 % d’espècies autòctones (valor 0,25); 
— inferior al 75 % d’espècies autòctones (valor 0).
Vegetació climàcica
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió superior al 75 % del rodal (valor 0,5); 
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 50 % i el 75 % del rodal (valor 0,25);
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió entre el 25 % i el 50 % del rodal (valor 0,125);
— comunitat vegetal climàcica que ocupa una extensió inferior al 25 % del rodal (valor 0).
Superfície del rodal
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió superior a 20 ha (valor 1); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 10 i 20 ha (valor 0,5); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió entre 5 i 10 ha (valor 0,25); 
— rodal amb peus arboris centenaris o extrafusters en una extensió inferior a 5 ha (valor 0).
Relació entre peus de llavor i peus de rebrot
— rodal amb àrea basal de peus de llavor en més d’un 75 % de la superfície (valor 1); 
— rodal amb àrea basal de peus de llavor entre un 50 % i un 75 % de la superfície (valor 0,75); 
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— rodal amb àrea basal de peus de llavor entre el 25 % i el 50 % de la superfície (valor 0,5);
— rodal àrea basal de peus de llavor en menys el 25 % de la superfície (valor 0,25);
— rodal sense peus de llavor (valor 0).
Nombre de peus arboris centenaris o extrafusters
— rodal amb més de 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 2); 
— rodal de 25 a 50 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 1,5); 
— rodal de 10 a 25 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 1); 
— rodal d’1 a 10 peus arboris centenaris o extrafusters per hectàrea (valor 0,5);
— Rodal sense peus arboris centenaris o extrafusters (valor 0).
Presència de bosquets
— bosc mixt de bosquets madurs i d’altres de joves però amb predomini dels bosquets madurs amb peus centenaris o 
extrafusters (valor 1); 
— bosc amb estructura arbòria homogènia amb una àrea basal predominant de peus centenaris o extrafusters (valor 0,75);
— bosc mixt de bosquets madurs amb peus centenaris o extrafusters i altres bosquets joves però amb predomini dels 
darrers (valor 0,5);
— bosc amb estructura arbòria homogènia però amb una àrea basal no predominant de peus centenaris o extrafusters 
(valor 0,25);
— bosc amb estructura arbòria homogènia sense peus centenaris o extrafusters (valor 0).
Presència de fusta morta
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o extrafusters amb més de 5 peus/ha (valor 2);
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds centenaris o extrafusters amb menys de 5 peus/ha (valor 1,5);
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominants però no centenaris o extrafusters (valor 1).
— fusta morta procedent d’arbres morts i/o moribunds dominats (valor 0,5);
— sense fusta morta (valor 0).
Pendent
— sòl amb pendent fins a un 20% (valor 1); 
— sòl amb pendent entre el 20 i el 40 % (valor 0,5);
— sòl amb pendent entre el 40 i el 50 % (valor 0,25);
— sòl amb més del 50% de pendent (valor 0).
Presència d’espècies de fauna i flora indicadores de bosc madur
— fauna i/o flora amb bona diversitat específica i amb riquesa d’espècies indicadores de bosc madur (valor 1);
— fauna i/o flora amb diversitat específica mitjana i presència de com a mínim una espècie indicadora de bosc madur 
(valor 0,5);
— fauna i/o flora amb diversitat específica baixa i sense presència d’espècies indicadores de bosc madur (valor 0).

Per poder ser subvencionats, els boscos sol·licitats hauran d’obtenir un mínim de 6 punts comptats a partir dels criteris de 
maduresa del bosc definits més amunt.
Els boscos que representin l’ampliació d’una reserva forestal ja constituïda per la Diputació de Girona en anteriors campanyes  
obtindran 1 punt suplementari.
Els boscos que estiguin catalogats pel seu grau de maduresa i/o singularitat obtindran fins a 3 punts suplementaris.
Es tindran en compte també com a favorables, en la mesura possible, els paràmetres següents:

a) El temps durant el qual el bosc no ha estat explotat
b) La ubicació allunyada de camins transitats.
c) La cabuda.
d) La productivitat potencial forestal.

Amb l’objectiu de garantir un repartiment equitatiu de subvencions en la política de suport de la Diputació de Girona i donades 
les limitacions pressupostàries, davant una igualtat de puntuació pel que fa a la valoració de l’objecte subvencionable, es 
donarà prioritat als sol·licitants que no hagin gaudit de subvenció en les dues darreres convocatòries; per aquest motiu, a les 
persones físiques o jurídiques que hagin estat beneficiàries la convocatòria anterior, se’ls descomptarà un punt; a les persones 
que hagin estat beneficiàries en totes dues darreres convocatòries, se’ls descomptaran 2 punts.

8.  Instrucció de l’expedient
La instrucció del procediment de concessió d’aquestes subvencions correspon al centre gestor de Medi Ambient, sense 
perjudici de les delegacions que es considerin oportunes. La proposta de resolució l’elabora la Comissió Qualificadora que es 
defineix en el punt 9 d’aquestes bases. La Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució 
del procediment d’atorgament de les subvencions.

9.  Composició de la Comissió Qualificadora
President: el diputat de Medi Ambient
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Vocals:
- el cap i el tècnic forestal del Servei de Medi Ambient.
- un tècnic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, nomenat per la direcció dels Serveis 
Territorials a Girona del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya;
- un tècnic forestal nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural
Secretari: el secretari general de la corporació o el funcionari que delegui.
Interventor: l’interventor general de la corporació o el funcionari que delegui.
La Comissió qualificadora s’entendrà vàlidament constituïda amb la presència mínima del President, el secretari general o 
funcionari en qui delegui i un membre més.

10. Resolució i notificació
La Junta de Govern ha d’adoptar la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos que computen a partir de la 
publicació de la convocatòria corresponent, sense perjudici que aquesta posposi els efectes a una data posterior.
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants poden entendre desestimades les 
seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució s’ha de notificar a tots els beneficiaris de manera individualitzada en el termini màxim de deu dies comptadors 
des de la data d’adopció de la mateixa i haurà d’incloure, per a cada subvenció atorgada, el pressupost subvencionable, la 
subvenció atorgada, l’import a justificar i el percentatge de subvenció.

11. Acceptació
Per a l’efectivitat de la subvenció cal que el beneficiari accepti, sense reserves, la subvenció i les condicions amb les quals s’ha 
concedit.
A aquests efectes, la recepció de la comunicació electrònica o la signatura del justificant de recepció de la comunicació de la 
subvenció és suficient, sempre que el beneficiari no al·legui res en contra en el termini d’un mes.

12. Obligacions del beneficiari
a) Complir l’objectiu, executar el projecte o fer l’actuació o adoptar el compromís que fonamenta la concessió de les subvencions.
b) Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’actuació i el compliment de la finalitat que 
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’òrgan concedent, si escau, i a qualsevol altra de comprovació 
i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, tant nacionals com comunitaris, així com aportar 
tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
d) Comunicar a la Diputació de Girona, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, 
l’obtenció d’altres subvencions, ajuts i ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.
e) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació 
mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, com també de tots els estats comptables i registres específics exigits 
per les bases reguladores específiques.
f) Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser 
objecte de les actuacions de comprovació i control.
g) Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, i, si és el cas, en activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció. Pel què fa a les ADF, en cas de 
no disposar de cap medi de publicitat (pàgina web, publicació) es realitzarà la publicitat, si és el cas, únicament en aquests 
darrers casos. Aquest supòsit s’haurà de fer constar en la certificació.
Si s’incompleix aquesta obligació, i sense prejudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim previst en el títol IV 
de la Llei General de Subvencions puguin correspondre, s’apliquen les regles següents:

1) Si encara és possible el seu compliment en els tremes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari perquè 
adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, amb expressa advertència de que aquest 
incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
2) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures, no és possible el seu compliment en els 
termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que aquestes permetin donar la difusió del 
finançament públic rebut. En el requeriment que es dirigeixi per l’òrgan concedent al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a 15 dies per a la seva adopció amb l’advertència de que aquest incompliment pot comporta la revocació de 
la subvenció.

h) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.

13. Justificació i pagament
La justificació es farà un cop finalitzades totes les actuacions objecte de la subvenció i/o un cop signat el document de 
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compromís o el conveni, segons sigui el cas.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. Es 
considera despesa efectuada la que s’hagi meritat durant el termini previst encara que no hagi estat efectivament pagada 
anteriorment a l’acabament del període de justificació.
La documentació que cal presentar és la següent:
- El compte justificatiu simplificat, degudament emplenat segons el model normalitzat, el qual ha de contenir la informació 
següent:

1. Una memòria justificativa del compliment de l’activitat o del projecte. En el cas de la sega o arranjament de camins, 
haurà d’incorporar la relació dels camins executats d’acord amb la sol·licitud presentada, amb la longitud parcial i 
total realitzada i el cost econòmic dels treballs. No s’acceptaran canvis en els camins objecte d’actuació sense prèvia 
comunicació i validació pels tècnics del centre gestor. 

2. Quan sigui el cas, la relació classificada de les despeses de l’activitat o del projecte, amb la identificació del proveïdor, el 
número de document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura.

3. El detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat o el projecte, amb la identificació de l’import i la 
seva procedència.

4. Un document demostratiu de què s’ha fet constar el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte de publicitat o 
difusió (còpia de pantalla de pàgina web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o altres) o bé, si s’escau, en el cas de 
les ADF, certificat conforme no es disposa de cap medi de difusió on fer constar aquest suport.

- Quan sigui el cas, la documentació complementària següent:
- Acord de custòdia signat.
- La relació certificada de la quantia del fons de millores (imprès M-1) i el programa anual de millores (imprès M-2), 
aprovat per la Generalitat de Catalunya.
- En el cas de redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, una còpia en format digital del document 
redactat. Aquesta haurà de contenir els elements de la cartografia en format shape (.shp).

A més de la documentació anterior, cal aportar, segons cadascuna de les línies que es defineixen a continuació:
Línia 2. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Per al concepte d’establiment de reserves forestals, un cop 
signat el conveni entre l’ajuntament i la Diputació de Girona, segons l’annex 1, l’ajuntament haurà de tramitar la modificació 
de l’IOF per incloure-hi la designació de la reserva forestal per un període mínim de 25 anys. El pagament de l’import es farà 
un cop s’hagi signat el conveni amb la petició prèvia del beneficiari, en concepte de pagament que s’ha de justificar mitjançant 
la modificació de l’IOF. El conveni signat i la petició de pagament hauran de ser presentats dins el període de justificació 
establert per la convocatòria, sens prejudici de que la Diputació de Girona estableixi un altre termini en la resolució de la 
convocatòria. La còpia del document d’aprovació de la modificació de l’IOF per part de l’organisme competent s’haurà de 
presentar a la Diputació de Girona en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. En cas de què 
en el termini indicat la modificació no es trobés aprovada, caldrà que l’ajuntament presenti l’informe de sol·licitud de la 
modificació emès pel tècnic de l’administració competent.
Línia 3. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. Documentació original o fotocòpia 
compulsada dels justificants de despesa.
En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de 
resolució, es farà el pagament de forma proporcional a la despesa justificada, sempre que s’hagi acomplert l’objectiu de la 
subvenció. La presentació del compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar comportarà la renúncia del 
beneficiari a percebre l’import no justificat. En ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció, per ajustar-lo 
al que efectivament hagi estat justificat correctament.
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció. Les subvencions de la línia 2 podran 
ser fetes efectives en dos pagaments quan es tracti de la constitució de reserves forestals que podran ser pagats a la presentació 
dels justificants corresponents, independentment que hi hagi altres actuacions pendents de ser executades.

14. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions, s’estarà al que disposa l’Ordenança general de 
subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destinació de la subvenció, que 
podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si la motivació del canvi està suficientment justificada per causa sobrevinguda o 
impossibilitat pressupostària. En el cas de la línia 2, el nou concepte haurà de tenir a més a més una puntuació igual o superior 
a la del concepte subvencionat inicialment. Els canvis de destinació hauran de ser sol·licitats fins a un mes abans del termini 
de la justificació de la subvenció.
El beneficiari pot demanar, abans que acabi el termini fixat, una pròrroga per un termini màxim igual a la meitat del que tingui 
establert. La Diputació ha d’atorgar o desestimar la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions.
La subvenció es modificarà d’ofici en els casos previstos en l’ordenança general de subvencions i, en tot cas:

- En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de justificar, segons el que estableixi l’acord de 
resolució.
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- En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al que s’ha de justificar.
En ambdós casos es procedirà a modificar l’import de la subvenció, per ajustar-lo al que efectivament hagi estat justificat 
correctament.
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per resoldre els recursos que s’interposin.

15. Verificació i control
Les subvencions atorgades per la diputació de Girona estan sotmeses a verificació i control segons el que estableix l’Ordenança 
General de Subvencions.

16. Reintegrament de les subvencions
Els supòsits i procediment de reintegrament es regulen en l’Ordenança General de Subvencions.

17. Difusió i publicitat
Les bases específiques reguladores de subvencions es sotmetran a informació pública durant el termini del vint dies hàbils, 
mitjançant la seva publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província de Girona, al tauler d’anuncis de la Diputació i una 
referència al Diari Oficial de  la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret 179/1995, de 13 de juny pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. Transcorregut el termini sense que s’hagin presentat 
al·legacions, les bases quedaran definitivament aprovades i es publicarà un anunci al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
fent constar el seu caràcter definitiu.

18. Règim jurídic
En tot allò que no prevegin aquestes bases és aplicable l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament 
de la Llei general de subvencions i la resta de normativa concordant.
Disposició addicional primera
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de Girona. 
Es garantiran els principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat mitjançant la inserció d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona.
Disposició addicional segona
En el supòsit que es formulin al·legacions durant el termini d’informació pública de les bases o, un cop aprovades 
definitivament, s’interposi recurs, el president de la Diputació de Girona serà l’òrgan competent per resoldre, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin contra la resolució de la convocatòria corresponent.
Disposició addicional tercera
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17-3-b) de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.

ANNEX 1

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I L’AJUNTAMENT DE XXXXXX, PROPIETARI DE LA FINCA XXXXX, 
QUE INCLOU LA PARCEL·LA XX DEL POLÍGON XX DEL CADASTRE DE FINQUES RÚSTIQUES DEL MUNICIPI DE 
XXXXX PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA RESERVA FORESTAL

1. ENTITATS QUE HI INTERVENEN

La DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, el Sr. Pere Vila i Fulcarà, assistit pel secretari general, el Sr. Jordi 
Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia .........
L’AJUNTAMENT DE ..............., representat per l’alcalde/essa, assistit pel / per la secretari/àra de la corporació, el/la Sr./Sra. 
<nom i cognoms>, propietari/ària de la finca ..........................

2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

1. L’Ajuntament de ............... és el propietari de la finca XXXX, que inclou la parcel·la XX del polígon XX del cadastre de finques 
rústiques del municipi d’XXXXXX, amb una superfície total de XX ha, corresponents a part de la unitat XX de l’instrument 
d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca.
2. La finca esmentada té un interès ecològic excepcional pel que fa a la constitució i maduresa dels seus boscos i, per tant, la 
seva conservació és d’interès general.
3. Els signants han acordat la constitució d’una reserva forestal destinada a conservar el bosc madur deixant-lo a evolució 
natural.
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4. La Diputació de Girona, en funció de les seves competències, estima convenient garantir la preservació, com a reserva 
forestal, del bosc que és en els terrenys esmentats, delimitat en la cartografia de l’annex 1, durant un període de 25 anys. 
La conservació significa que no es podran fer treballs silvícoles preparatoris ni d’aprofitament durant aquest període, cosa 
que ha de donar lloc a compensació pels drets de la propietat que no podran ser exercits durant aquest temps, tenint en 
compte també que el fet de no fer treballs preparatoris té un efecte negatiu sobre la rendibilitat econòmica d’un hipotètic 
futur aprofitament quant a la qualitat de la fusta, la taxa de creixement dels arbres i l’eficiència de les tales en fusta comercial 
obtinguda per hora de treball, entre d’altres.

3. PACTES

PRIMER. L’objecte d’aquest conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de ........................ és la 
constitució d’una reserva forestal per un període de 25 anys en la parcel·la XX del polígon XX del cadastre de finques rústiques 
del municipi d’XXXXXX, d’una superfície de XXX ha de bosc de XXXX, corresponents a part de la unitat XX de l’instrument 
d’ordenació forestal (IOF) vigent per a la finca, que es delimita en la cartografia de l’annex 1.
Segon. La Diputació de Girona farà un pagament únic al propietari dels terrenys objecte de preservació, per un import de 
XXXXX  euros, que correspon al valor de la fusta en peu/del suro a l’arbre, aplicat a les tones corresponents a la producció 
durant 25 anys de la superfície que no serà aprofitada durant aquest període, amb la sol·licitud prèvia del propietari, un cop 
signat aquest conveni.
Tercer. El propietari s’obliga a tramitar una modificació de l’instrument d’ordenació forestal (IOF) per incorporar-hi el concepte 
de reserva forestal pel període de 25 anys. El termini per modificar l’IOF és d’un any a partir de la signatura d‘aquest conveni. 
Transcorregut aquest termini, si no s’ha presentat davant aquesta Diputació la documentació que certifiqui la modificació de 
l’IOF, quedarà sense efecte l’ajut i resolt el conveni, amb l’obligació del beneficiari de retornar l’ajut rebut més els interessos 
corresponents. En cas què l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya no hagi aprovat la modificació dins del 
període establert l’Ajuntament haurà de presentar l’informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. Aquesta 
modificació no serà precisa en el cas que l’IOF ja prevegi la destinació a evolució natural com a reserva forestal del rodal 
objecte del conveni.
L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l’any següent.
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada d’aquest conveni, el propietari haurà de comunicar-
ho a la Diputació per tal que es pugui subrogar el conveni amb el nou propietari. En cas que el nou propietari no vulgui 
subrogar el conveni, aquest quedarà resolt i el beneficiari haurà de retornar l’import de la compensació satisfeta, més una 
penalització de 5.000 euros.
Cinquè. Durant la vigència del conveni, la Diputació de Girona podrà fer el seguiment de l’evolució del bosc i proposar 
mesures de millora o de correcció de tendències desfavorables, que hauran de comptar amb l’acord del propietari per ser 
executades.
Sisè. En cas d’incendi forestal o un altre tipus de flagell durant la vigència del conveni, ambdues parts pactaran la necessitat i 
tipologia de treballs per a la restauració forestal. Aquests treballs podran ser subvencionats per la Diputació de Girona. En cas 
de desacord, es podrà resoldre el conveni amb el retorn, per part del beneficiari de la compensació satisfeta més els interessos 
corresponents.
Setè. La vigència d’aquest conveni s’estén des de la data de la seva signatura fins al / a l’ XX de/d’XXXXXX de XXXX, sense 
perjudici que perdurin les obligacions de cadascuna de les parts nascudes en aplicació del que s’hi estableix.
Vuitè. No obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni l’acord 
mutu de les institucions signants i l’incompliment greu o manifest de les seves clàusules. També s’extingirà anticipadament a 
sol·licitud del propietari, amb el retorn previ per part d’aquest a la Diputació de Girona del muntant de la compensació, més 
els interessos corresponents, més una penalització de 5.000 euros.
Novè. En finalitzar la vigència d’aquest conveni ambdues parts en deixen d’estar subjectes i, per tant, queda automàticament 
sense efectes la consideració com a reserva forestal d’aquest rodal d’interès, això fora el cas que de comú acord es formalitzi, 
com és desitjable, un nou conveni o acord de custòdia amb la mateixa finalitat.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.“

SEGON. Sotmetre les bases a informació pública pel termini de vint dies hàbils, mitjançant anunci que es publicarà en el 
Butlletí Oficial de la Província de Girona, tauler d’anuncis i referència al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 
conformitat amb el que disposa l’article 124 del Decret 179/1995 de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no es formulin al·legacions, les 
bases quedaran aprovades definitivament.

TERCER. Es faculta àmpliament el president de la Diputació als efectes de procedir a l’execució d’aquest acord i, en especial, 
d’ordenar la publicació íntegra de les bases, una vegada aprovades definitivament; i perquè, si cal, d’acord amb la finalitat 
que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hagin pogut advertir.
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En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi un recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del president 
se’n donarà compte en la primera sessió que tingui lloc del Ple de la Diputació.”

Girona, 29 de novembre de 2016 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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