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Núm. 1798
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació inicial de les bases reguladores de les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny 

El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 21 de febrer de 2017, ha aprovat les bases específiques reguladores de 
les subvencions de la Diputació de Girona per a la realització de projectes dins del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del 
Montseny, del tenor següent:

 “BASES ESPECÍFIQUES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA PER A LA 
REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL i RESERVA DE LA BIOSFERA DEL MONTSENY 

Article 1. Objecte
Regular les subvencions que concedeix la Diputació de Girona, a través del Departament de Medi Ambient. Aquesta iniciativa 
s’adreça a l’àmbit territorial gironí del Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny, que 
gestiona la Diputació de Girona, en coordinació amb la Diputació de Barcelona.
Els objectius de les subvencions regulades en aquestes bases són:
—Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics, des de l’aproximació de la gestió activa i integral del 
conjunt dels seus recursos i d’acord amb les obligacions que deriven de la inclusió del Parc Natural del Montseny a la Xarxa 
Natura 2000.
—Potenciar les activitats econòmiques que contribueixin a impulsar el model territorial proposat pel Pla Especial de Protecció 
del Medi Natural i el Paisatge del Parc del Montseny, entenent l’activitat humana com un instrument de protecció activa dels 
valors del Parc del Montseny.
—Conservar i divulgar el patrimoni arquitectònic, arqueològic, històric i etnogràfic. 
—Ordenar l’ús social al Montseny, garantint el seu gaudi per part de la societat i fomentant el coneixement i el respecte al 
medi, amb una atenció preferent a l’educació ambiental.
—Potenciar instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal per incentivar el consum de biomassa local procedent de la gestió 
forestal sostenible, en l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny.
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els objectius dels 
ajuts en les línies següents:
- Les explotacions forestals (EF).
- Les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR).
- Les empreses de serveis (ES).
- La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA).
- L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es 
deixin a evolució natural (RF).
- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal (IBF)

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats forestals, agrícoles - ramaderes, de serveis en els rams de restauració, 
hostaleria, pedagògiques, comerç i lleure, i destinades a la incorporació de millores als habitatges permanents i per a la 
rehabilitació i restauració del patrimoni arquitectònic, sempre relacionades amb els objectius de la normativa específica del 
Parc del Montseny i que es desenvolupin dins l’àmbit gironí del Pla especial de l’espai protegit. 
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és el de la Reserva de la Biosfera del 
Montseny, dins de la província de Girona. 

Article 2. Naturalesa i forma de concessió
Les subvencions objecte d’aquestes bases tenen caràcter discrecional, voluntari i eventual. Són lliurement revocables i es 
poden reduir en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, en l’Ordenança general de subvencions de la 
Diputació o en aquestes bases. No generen cap dret en 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, mitjançant el sistema de concurs. 

Article 3. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases: 
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3.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF):
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny segons la 
definició de l’article 1 d’aquestes bases que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) tals com un Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), un Pla Simple de Gestió Forestal (PSGF), una Ordenació Forestal (OF), un Pla 
Tècnic de Gestió i Millora Forestal Conjunt (PTGMFc), un Pla Forestal Municipal (PFM) o equivalent.
Els titulars o administradors de finques forestals i les societats de caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics 
conreus o en el manteniment de prats de dall. Caldrà que, si s’escau, comptin amb l’autorització dels propietaris de la finca 
objecte d’actuació i que la intervenció proposada estigui prevista en el Pla Tècnic de Gestió Cinegètica (PTGC).
Les societats de caçadors, administradors o propietaris que vulguin realitzar treballs de millora d’hàbitats de fauna cinegètica 
i que estiguin previstos en el PTGC, o arranjar camins, sempre que, si s’escau, disposin de l’autorització dels propietaris i els 
treballs estiguin previstos en el IOF, el PTGC o es tracti de camins d’accés a habitatges o equipaments, o pertanyin a la xarxa 
viària bàsica del Parc. Podran tenir la consideració de beneficiaris de les subvencions les agrupacions o associacions que 
integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny, segons la definició 
de l’article 1 d’aquestes bases, que disposin, cada una o conjuntament, d’un IOF. 
Excepcionalment, podran tenir la condició de beneficiari de les subvencions aquelles agrupacions de persones físiques o 
jurídiques públiques o privades que, tot i no tenir personalitat jurídica pròpia, integrin un conjunt de finques forestals incloses 
en l’àmbit del Parc Natural del Montseny. Pel que fa a aquests beneficiaris, caldrà que compleixin el que disposa l’apartat 3 
de l’article 11 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
En el cas que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a únic objectiu la prevenció d’incendis forestals, 
no serà condició necessària estar en possessió d’un IOF. Caldrà, però, que l’actuació proposada sigui alguna de les establertes 
en el Decret 64/95, de 7 de març, o la Llei 5/2003, de 22 d’abril, o que estigui prevista en el Pla de Prevenció d’Incendis 
Forestals del municipi corresponent. Tampoc seran necessàries aquestes condicions per a les actuacions que tinguin per 
objecte la recuperació o el manteniment de prats de dall ni per a les actuacions que tinguin com a finalitat la millora per a 
espècies de fauna o flora protegides o la restauració d’elements del patrimoni rural. 

3.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR):
Els titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els propietaris de les finques en les quals s’ubiquin aquestes explotacions 
que estiguin incloses o pasturin en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases.
Els titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes de l’àmbit de la reserva de la biosfera del Montseny que estiguin 
certificades com a producció ecològica o que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell 
Català per a la Proucció Agrícola Ecològica.
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions que integrin un conjunt d’explotacions i finques 
agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases.
A efectes d’aquestes bases s’entendran com a explotacions agrícoles-ramaderes aquelles que puguin demostrar la seva 
activitat en el ram de l’agricultura i/o la ramaderia de qualsevol de les maneres següents:
—el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social, branca agrària;
—el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social;
—l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes;
—l’explotació està inscrita en la DUN (Declaració única de conreus);
—l’explotació està inscrita al Registre d’Empreses Prioritàries;
—el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació);
—el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció agrícola ramadera. 

3.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES):
Els titulars de les empreses de serveis en els rams de la restauració, l’hostalera, la pedagogia, el comerç i el lleure que 
desenvolupin la seva activitat dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes 
bases.
També poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions d’empreses de serveis en els rams i les condicions 
abans esmentats.
Específicament per al concepte de despeses d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) i les de millores en la 
comunicació dels valors de la Reserva de la Biosfera del Montseny als seus clients, podran optar a les subvencions totes les 
empreses adherides a la CETS que estiguin dins l’àmbit territorial de la Carta europea de Turisme sostenible del Montseny. 

3.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA):
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats 
en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la definició 
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de l’article 1 d’aquestes bases.
b) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93, del patrimoni 
cultural català, ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
També poden sol·licitar aquestes subvencions els promotors de les obres que, sense ser titulars dels immobles i dels elements 
arquitectònics objecte de subvenció, disposin del dret legal o de l’autorització necessària per executar l’actuació. 

3.5 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF):
Els titulars o els administradors de les finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny, segons la 
definició de l’article 1 d’aquestes bases, que estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF).
Els titulars o els administradors de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny segons la 
definició de l’article 1 d’aquestes bases, que, tenint una superfície inferior a les 10 ha, formin part d’un IOF que en el seu 
conjunt arribi o superi les 10 ha gestionades o disposin d’un IOF.
Les agrupacions o associacions que integrin un conjunt de finques forestals incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del 
Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases, que disposin, cada una o conjuntament, del IOF. 

3.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal (IBF):
a) Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges situats dins l’àmbit de la Reserva de 
la Biosfera  del Montseny de la província de Girona, ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins 
l’àmbit de la Reserva de la Biosfera del Montseny de la província de Girona, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
b) Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostalera, la pedagogia, el comerç i 
el lleure que realitzin la seva activitat dins l’àmbit de la Reserva de la Biosfera  del Montseny de la província de Girona, segons 
la definició de l’article 1 d’aquestes bases.
També poden sol·licitar aquestes subvencions els promotors de les obres que, sense ser titulars dels immobles i dels elements 
arquitectònics objecte de subvenció, disposin del dret legal o de l’autorització necessària per executar l’actuació. També 
poden optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions d’empreses de serveis en els rams i les condicions abans 
esmentats.
Els sol·licitants de les subvencions han de complir els requisits següents:
Els sol·licitants han de complir els requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, que acreditaran mitjançant la declaració responsable. En cas de tenir un conveni de regularització de deutes 
en vigor i estar al corrent del pagament dels terminis, es considera que el beneficiari està al corrent de les seves obligacions 
financeres.
Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries, han d’estar inscrites al registre de la Generalitat de Catalunya 
corresponent.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis (ES) cal que compleixin també les obligacions 
següents:
I. Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a difondre que l’activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Girona, 
en els termes i en la forma que s’estableixi en l’acord de resolució de la convocatòria.
II. Tot el material de difusió s’haurà d’imprimir en paper ecològic i/o reciclat, se n’haurà d’indicar l’origen i s’haurà de 
presentar a la Diputació de Girona en un nombre d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció del 
projecte, l’activitat o l’actuació subvencionada. 

Article 4. Conceptes subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que, de manera indubtable, responen a la naturalesa de l’objecte d’aquestes 
bases. Les subvencions hauran de finançar actuacions sempre relacionades amb els objectius de la normativa específica del 
Parc del Montseny i que es desenvolupin en sòl no urbanitzable dins l’àmbit gironí del Pla especial de protecció del medi 
natural i del paisatge del Parc del Montseny, promogut i gestionat per la Diputació de Girona, de forma coordinada amb 
la Diputació de Barcelona. Les actuacions hauran de ser realitzades a partir de l’1 de gener de l’any corresponent a cada 
convocatòria i fins a l’acabament del termini que s’hi estableixi. Es consideren actuacions que poden ser objecte de subvenció, 
atenent a la línia considerada, les següents: 

4.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF):
a) Les limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la normativa del mateix Pla Especial.
b) Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea per tal d’afavorir les espècies 
que en depenen. L’importa de la subvenció s’avaluarà d’acord amb el volum aproximat que cubiquin els peus, que s’hauran 
de marcar, i el preu de la fusta en peu.
c) La recuperació d’antics camps de conreu o l’adevesament que, tenint per objectiu el fraccionament de la continuïtat forestal 
com a mesura de prevenció d’incendis o formant part d’un pla de millora de la gestió cinegètica.
d) Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall.
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e) Les despeses derivades de la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
f) La realització de treballs silvícoles no rendibles econòmicament encaminats a la posada en valor del bosc: estassades, 
eliminació o acordonament de restes forestals, seleccions de tanys, etc.
g) La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar impactes que comprometin la conservació de 
les masses forestals.
h) Els treballs de reforestació amb finalitat protectora, amb espècies autòctones pròpies de l’àrea.
i) La realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d’incendis forestals.
j) Les actuacions que comportin una millora per a espècies de fauna o flora protegides i les de gestió cinegètica sostenible, 
excloent els alliberaments o les reintroduccions d’espècies cinegètiques i la captura de predadors amb mort.
k) La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària de les finques, que estiguin previstes en el PTGMF o el PSGF 
o que siguin necessaris per reparar danys causats per fenòmens naturals i no contradiguin els objectius d’aquestes bases. 
S’exclouen els treballs d’obertura de pistes.
l) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
m) Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals (primera transformació).
n) Les despeses de restauració d’elements del patrimoni rural, com ara fonts, pous de glaç o similars. 

4.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR):
a) Les indemnitzacions per limitacions en l’explotació o sobrecost d’obres com a conseqüència de la normativa del mateix Pla 
Especial.
b) La realització d’obres de rehabilitació o millora d’instal·lacions o d’edificis directament vinculats i destinats a l’activitat 
agrícola i ramadera.
c) L’arranjament o la construcció d’estructures exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars.
d) La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
e) Les inversions que tinguin com a finalitat la realització de pràctiques culturals o maneig ramader respectuoses amb el 
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural (producció ecològica, ramaderia extensiva o altres), així com 
aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
f) Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu o prats de dall.
g) Les inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícoles-ramaderes (primera transformació).
h) L’adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació, sempre que estiguin directament destinats a explotacions dins 
de l’àmbit gironí del Pla Especial. Caldrà justificar que la dimensió i les característiques de l’explotació garanteixen que la 
maquinària serà destinada principalment a aquesta explotació.
i) Les despeses associades a la certificació de producció ecològica

4.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES):
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació normativa per part del Pla especial 
de protecció del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny.
b) Despeses directament associades a les certificacions de la Q de qualitat turística i adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
c) Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb el seus valors naturals i culturals.
d) Incorporació de millores en l’eficiència energètica, energies renovables i gestió sostenible dels recursos. 

4.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA):
I. Per als habitatges ocupats en règim permanent de primera residència, descrits en l’article 3.4 a d’aquestes bases:
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació normativa per part dels  plans 
especials.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Millores encaminades a l’eficiència energètica, a la gestió sostenible dels recursos i incorporació d’energies renovables. 
d) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
II. Per als immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català, descrits en l’article 3.4 b 
d’aquestes bases:
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les característiques de certs elements 
originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
En el cas que la naturalesa de la intervenció la subvenció de la qual es sol·licita així ho requereixi, la Diputació de Girona podrà exigir 
la realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per al desenvolupament correcte de l’actuació. 

4.5 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF):
a) La creació, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs d’espècies 
no exòtiques i amb un pendent de menys del 60 %, que es deixin a evolució natural. En aquest cas es compensarà fins al 100 
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% dels aprofitaments no realitzats durant un període de 25 anys.
Per a totes les línies, els béns adquirits amb subvenció de la Diputació s’hauran de destinar al fi concret per al qual s’ha 
concedit la subvenció, durant un mínim de 5 anys en cas de vehicles o maquinària, i de 2 anys en cas d’eines no mecàniques 
o de material informàtic. En el cas d’inversions per a la rehabilitació o millora de béns immobles, aquest període s’estableix 
per un mínim de 10 anys a partir del moment d’acabar les obres. En cas de canvi d’ús o venda abans d’aquest termini, el 
beneficiari haurà de retornar les quantitats percebudes en concepte de subvenció més l’interès legal corresponent. Aquesta 
circumstància ha de quedar inscrita al registre públic corresponent, si s’escau.
En cas d’obres o actuacions objecte d’un informe preceptiu per part de la Diputació de Girona, aquestes hauran de complir les 
condicions que hagi pogut establir l’informe esmentat.
No són subvencionables els conceptes següents per a cap de les línies anteriors:
1. Les hores de personal quan els treballs siguin fets amb mitjans propis directament i personalment pel beneficiari o per 
voluntaris. En aquests casos, tan sols seran subvencionables les despeses materials que es puguin justificar documentalment.
2. En cas de contractació de les actuacions, no seran subvencionables les despeses corresponents a contractacions amb 
persones vinculades al beneficiari.3. Les despeses financeres.  
4. Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin directament i 
clarament imputables al projecte subvencionat. 
5. L’obertura de nous vials.
Cap actuació serà subvencionable quan s’hagin incomplert els tràmits d’obtenció de l’autorització corresponent, quan aquesta 
sigui necessària.
Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar de forma que s’ajustin a allò que s’ha sol·licitat i subvencionat, dins 
del termini màxim establert en la convocatòria per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat. La no execució de l’actuació, 
per causes imputables a l’interessat, comportarà la pèrdua del dret a tornar a sol·licitar ajuts per al mateix concepte en futures 
convocatòries. 

4.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa (IBF):
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixin les exigències de caràcter general 
sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes que impliquin l’ús de biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats 
en aquestes bases.
Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els objectius energètics i ambientals 
previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació.
a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
c) Sistema d’alimentació de la biomassa.
d) Sistema de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera de biomassa i que no formi part del 
sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una xarxa externa de canonades.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats a) a e) anteriors. 
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els següents conceptes:
a) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els estudis, projectes i memòries tècniques.
El beneficiari ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció durant un període mínim de 2 anys. 

Article 5. Import de la subvenció
Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració establerts. Atesa la qualificació aconseguida, el pressupost 
presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció amb el màxim que 
es determina a continuació: 

5.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF):
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros) per sol·licitant. 
Per als treballs silvícoles i d’arranjament de camins i marges s’estableixen els imports unitaris de referència, a partir dels quals 
s’aplicarà el 50%, per calcular la subvenció:
Camins
—Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350 euros/km.—Repàs del ferm, cunetes i trenques 
d’una pista, amb motonivelladora: 500 euros/km.
—Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motonivelladora, amb desbrossada mecànica dels marges: 900 euros/
km.
—Manteniment de pistes de la xarxa de prevenció d’incendis amb repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb 
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motonivelladora i estassada manual de les franges de seguretat laterals: 1.500,00 euros/km.
—Desbrossada de marges: 500 euros/km.
Treballs silvícoles
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors a 5 
cm: 900 euros/ha.
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors 
a 5 cm: 800 euros/ha.
—Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres superiors 
a 5 cm: 1000 euros/ha.
—Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, amb transcendència de prevenció d’incendis 
segons el que estableix l’article 7.1. d’aquestes bases: 1.100 euros/ha.
—Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual, sense transcendència de prevenció d’incendis 
segons el que estableix l’article 7.1. d’aquestes bases: 900 euros/ha.
—Estassada manual de sotabosc i trituració de restes amb transcendència de prevenció d’incendis segons el que estableix 
l’article 7.1 d’aquestes bases: 1.500 euros/ha.
—Estassada manual de sotabosc i trituració de restes sense transcendència de prevenció d’incendis segons el que estableix 
l’article 7.1 d’aquestes bases: 1.300 euros/ha.
—Tallada de selecció o selecció de tanys amb transcendència ecològica o paisatgística, o de prevenció d’incendis segons el que 
estableix l’article 7.1 d’aquestes bases: 900 euros/ha.
—Tallada de selecció o selecció de tanys sense transcendència ecològica o paisatgística, o de prevenció d’incendis segons el 
que preveu l’article 7.1 d’aquestes bases: 600 euros/ha. 
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 establert per a cada cas. 

5.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR):
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros) per sol·licitant.  

5.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES):
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros) per sol·licitant. 

5.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA):
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros). 

5.5 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF):
Límit màxim de VUIT MIL EUROS (8.000 euros). L’import de l’ajut serà el corresponent 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. Es tindrà en compte el preu calculat per a la fusta en peu. En cas que l’instrument d’ordenació 
forestal contingui una previsió de producció que es consideri que no s’ajusta a la realitat, segons el criteri fonamentat dels 
tècnics de la Diputació de Girona, es podran agafar els valors de producció de l’Inventari Forestal de Catalunya. 

5.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa (IBF):
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500 euros) per sol·licitant. 
Consideracions generals
Només es podrà concedir una subvenció per sol·licitant o explotació/immoble, a excepció de les sol·licituds d’acreditació 
a la Carta Europea de Turisme Sostenible.  L’import de la subvenció, junt amb el de les subvencions concedides amb la 
mateixa finalitat per altres administracions públiques o ens privats, no podrà sobrepassar el cost de l’actuació o de l’activitat 
subvencionada. L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
En cas de disposar de dotació pressupostària per satisfer totes les sol·licituds, es podrà subvencionar una segona sol·licitud 
per sol·licitant i línia.
Les subvencions corresponen a un màxim del 50% del cost de les actuacions, excepte en els casos que es detallen a continuació. 
En el cas de les subvencions a què fan referència els apartats 1 a, 2 a, 3 a i 4.I a de l’article 4, l’import podrà arribar al 100% 
del benefici no obtingut o del sobrecost per causa d’aquesta limitació normativa i d’acord amb l’informe del centre gestor de  
Medi Ambient de la Diputació de Girona. D’altra banda, els conceptes especificats en els apartats 1 b i 5 a del mateix article 
4 podran optar, igualment, a un ajut corresponent al 100% de l’import que correspondria als ingressos pels aprofitaments no 
realitzats. Les subvencions corresponents a l’apartat 1 c podran arribar a ser del 75% en el cas d’actuacions que es trobin dins 
del Pla de Conservació o del Pla Cinegètic promoguts o recolzats pel Parc. En tot cas, les subvencions s’entenen fixades en el 
percentatge establert en la resolució de la concessió a efectes del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’objecte 
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subvencionat finalment resulta superior, la subvenció es mantindrà en la quantia inicial. D’altra banda, si la justificació és 
inferior a la quantia determinada com a despesa subvencionable, es lliurarà la quantia 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. 

Article 6. Sol·licituds
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer dins el termini que estableixi la convocatòria corresponent, mitjançant el model 
normalitzat disponible a la web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat).
Cal presentar la sol·licitud i la documentació complementària al Registre General de la Diputació de Girona (pujada de Sant 
Martí, 4 -17004 Girona), així com per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú.
Documentació complementària
En la sol·licitud signada degudament, adreçada a la Diputació de Girona, en la qual han de constar les dades d’identificació 
de la persona sol·licitant i, si s’escau, del seu representant, l’adreça a efectes de notificació, el telèfon de contacte, les dades 
d’identificació de la finca a la qual va destinada la subvenció demanada, el règim de tinença o la modalitat contractual que 
regeixi l’explotació, la denominació dels treballs o del projecte que es proposa, l’import total estimat i l’import de la subvenció 
sol·licitada.
Documentació complementària: 

6.1 Subvencions per a les explotacions forestals (EF):
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:
- DNI i NIF del sol·licitant.
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari sigui el propietari de la finca, o el 
document de poders quan es tracti d’un administrador.
- Fotocòpia d’aprovació de l’Instrument d’Ordenació Forestal (IOF), si s’escau, i fotocòpia de la part del PTGMF, del PSGF 
o del PTGC en què figurin amb claredat els treballs per als quals es demana la subvenció. Aquesta documentació no serà 
necessària per als treballs de manteniment de prats de dall, ni per a les actuacions que tinguin com a finalitat aconseguir una 
millora per a espècies de fauna o flora protegides, ni per als treballs de prevenció d’incendis o la restauració d’elements del 
patrimoni rural, segons el que estableix l’article 3.1.
- Pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com els costos per concepte i el cost 
total de l’actuació amb indicació de l’IVA aplicable.
- Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones on es realitzarà la intervenció. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació esmentada, s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys. 

6.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR):
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física propietària de la finca:
- NIF i DNI del sol·licitant.
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura.
- Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola-ramadera a la finca. Cal aportar qualsevol dels documents que 
s’indiquen en l’article 3.2 d’aquestes bases.
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren 
la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable.
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari sigui una persona física titular de l’explotació agrícola-ramadera:
- NIF i DNI del sol·licitant.
- Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola-ramadera. S’haurà d’aportar qualsevol dels documents que 
s’indiquen en l’article 3.2 d’aquestes bases.
- Autorització de la propietat per a la realització de les obres objecte de la sol·licitud de subvenció.
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren 
la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable.
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
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- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
c) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació indicada en els apartats anteriors, cal presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys. 

6.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES):
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física: 
- DNI i NIF del sol·licitant. 
- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament.
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’immoble, cal presentar l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la 
intervenció.
- IAE, si s’escau, o alta al registre d’Hisenda.
- Llicència d’activitat o, en cas d’obres necessàries per a l’obtenció de llicència, documentació conforme aquesta ha estat 
sol·licitada o s’està actualitzant d’acord amb la legislació sectorial.
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren 
la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. En aquest projecte o 
memòria s’haurà de justificar que l’activitat es desenvolupa dins l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny.
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment normatiu.
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la documentació relacionada en l’apartat anterior, 
s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys.
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta Europea de Turisme Sostenible en els termes que 
estableix l’article 5.2.3, hauran d’adjuntar també:
1) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit per la Carta Europea de Turisme Sostenible.
2)Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.

6.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA):
I. Per als habitatges descrits en l’article 3.4 a d’aquestes bases:
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:
- DNI i NIF del sol·licitant.
- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament.
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, cal presentar l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la 
intervenció.
- Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
- Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. Quan es tracti d’obres en edificis que 
requereixin ser rehabilitats per ser destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en 
el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren 
la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable. Quan es tracti 
de projectes plurianuals, cal detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i que són objecte de sol·licitud de 
subvenció.
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment normatiu.
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la documentació esmentada, s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
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tres anys. 
II. Per als immobles descrits en l’article 3.4 b d’aquestes bases:
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:
- DNI i NIF del sol·licitant.
- Títol justificatiu de la propietat o poders de representació que autoritzen el sol·licitant a intervenir.
- Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost desglossat en què es detallin els conceptes que integren 
la intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra amb la indicació de l’IVA aplicable.
- Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès cultural o que justifiqui l’interès clarament rellevant de 
l’element arquitectònic objecte de la intervenció.
- Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis o elements arquitectònics objecte de subvenció.
- Documentació fotogràfica.
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la documentació esmentada, s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys.

6.5 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF):
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:
- DNI i NIF del sol·licitant.
- Nota simple del registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el destinatari sigui el propietari de la finca, o el 
document de poders quan es tracti d’un administrador.
- Fotocòpia d’aprovació de l’ Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) i fotocòpia de la part d’aquest en què figurin la descripció 
dels rodals proposats i els treballs que es preveien.
- Plànol o croquis corresponent a les parcel·les o zones que es proposen com a reserva forestal. 
- Dades bancàries del destinatari en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
b) Quan el peticionari sigui una persona jurídica, a més de la documentació esmentada, s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura de constitució o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
- Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys. 

6.6.Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
a) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona física:
- DNI i NIF del sol·licitant.
- Nota simple del registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de l’arrendament.
Quan el sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, cal presentar l’autorització corresponent de la propietat per realitzar la 
intervenció.
- Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
- Declaració jurada que acrediti que l’habitatge es destina a primera residència. Quan es tracti d’obres en edificis que 
requereixin ser rehabilitats per ser destinats a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en 
el moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.
- Certificació energètica, en aquells edificis que n’hagin de disposar per compliment normatiu.
- Dades bancàries  en un imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat anteriorment).
- Declaració d’altres ingressos previstos derivats de les actuacions per a les quals es demana la subvenció.
b) Quan el peticionari de la subvenció sigui una persona jurídica, a més de la documentació esmentada, s’ha de presentar:
- Fotocòpia de l’escriptura o estatuts.
- DNI del representant legal.
- Poders de representació.
-Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit màxim de 200.000,00 euros durant un període de 
tres anys.
-Document de compromís de subministrament de l’estella o llenya estarà vinculat a actuacions de prevenció d’incendis i/o 
gestió forestal sostenible en l’àmbit local.
Documentació tècnica:
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1)  Una memòria on hi figurin, com a mínim, les dades següents:
a) Ubicació de la instal·lació.
b) Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa.
c) Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades següents:
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
2. Tipologia de sistema d’emmagatzematge de biomassa.
3. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar.
 d) Dades energètiques anuals de la instal·lació:
1.Consum anual actual i previst amb biomassa, en kWh/any.
2.Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o empreses subministradores, que inclogui un desglossament 
detallat segons els conceptes que especifiquen a l’apartat 4.5.
Quan el sol·licitant hagi presentat en exercicis anteriors, amb una antiguitat màxima de 5 anys, algun dels documents exigits 
per participar en aquesta convocatòria, serà suficient una declaració escrita en la qual s’indiqui l’any en què es va presentar i 
s’expressi que no hi ha hagut cap modificació des de la data en què es va presentar respecte a la documentació corresponent. 
Aquesta circumstància es pot fer constar en la instància per prendre part en la convocatòria. 
En tots els casos cal que el sol·licitant declari totes les subvencions i altres ingressos obtinguts i les sol·licitades per a la mateixa 
finalitat. 
L’esmena de defectes en la sol·licitud o en l’aportació de documentació requerida, sens perjudici del que estableix l’apartat 
anterior, 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, segons l’article 18.6 de l’ordenança general de subvencions. Si, un cop 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 procediment administratiu comú, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior. Si l’últim 
dia de la presentació de la documentació complementària o d’esmena de defectes coincideix en dissabte, el termini finalitzarà 
el dia hàbil següent. La presentació de la instància de sol·licitud de la subvenció pressuposa automàticament el coneixement i 
l’acceptació de les normes que la regulen. També suposa l’autorització a la Diputació de Girona perquè pugui consultar a les 
entitats públiques si està al corrent de les obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.
Cada sol·licitud pot incorporar diversos conceptes subvencionables, sempre que corresponguin a una mateixa línia, els quals 
seran valorats i, si és el cas, atorgats independentment.  

Article 7. Criteris de valoració
Els criteris que serveixen per valorar les sol·licituds presentades són els següents: 
7.1  Subvencions per a les explotacions forestals (EF): 

-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del Montseny: 4 punts.
-La no-realització  o les limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la normativa del mateix Pla Especial: 4 
punts.
-Les actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora protegides i les de gestió cinegètica 
sostenible sempre que estiguin previstes en un pla de conservació: 4 punts
-Deixar, en els aprofitaments silvícoles, almenys 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea: 4 punts.
-Les despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, flagells o esllavissades, o altres estralls: 3 punts.
-Les actuacions silvícoles de millora que tenen transcendència ecològica i paisatgística, sia per la seva ubicació, o perquè es 
tracti d’espècies autòctones o singulars, o bé perquè representin una prevenció de riscos per a la massa forestal. Es considera 
que tenen transcendència per a la prevenció d’incendis les estassades amb trituració de restes que es facin en franges de 
30 metres a banda i banda dels camins de la xarxa viària bàsica del Parc o en zones de baixa càrrega que marqui el Pla 
de Prevenció d’Incendis Municipal o del Parc. Es considera que les seleccions de tanys tenen transcendència ecològica o 
paisatgística, en fagàcies, quan es tracti de conversió de bosc menut a bosc gros, respectant els tanys més ben conformats i els 
peus de llavor i es marquin 5 peus per hectàrea per deixar-los com a arbres refugi. En el cas de castanyers, cal marcar 5 peus 
per hectàrea, que no es tallaran en la tallada final: 3 punts.
-Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall: 3 punts.
-Les actuacions de gestió cinegètica que hagin estat dissenyades conjuntament amb els tècnics del Parc Natural, dins de 
programes de recuperació de poblacions: 3 punts.
-Les actuacions de gestió cinegètica sostenible sempre que estiguin previstes en un pla cinegètic si no estan previstes en un 
pla de conservació i no han estat dissenyades conjuntament amb els tècnics del Parc: 2 punts. 
-La recuperació d’antics camps de conreu i prats que, tenint per objectiu el fraccionament de la continuïtat forestal com a 
mesura de prevenció d’incendis o formant part d’un pla de millora de la gestió cinegètica, no suposin rompuda forestal: 2 
punts.
-Les tasques de manteniment de la xarxa viària forestal previstes en el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de 

Administració Local Diputació



Pàg. 29Núm. 45 – 6 de març de 2017

sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts.
-La realització de treballs de restauració i correcció encaminats a minimitzar impactes que comprometin la conservació de les 
masses forestals: 2 punts.
-Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 punt.
-Les inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals: 1 punt.
-Els altres treballs silvícoles de millora o restauració de patrimoni rural: 1 punt.

7.2 Subvencions per a les explotacions agrícoles-ramaderes (EAR):
L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del Montseny: 4 punts.
-La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació que contribueixin a la utilització racional i sostenible dels recursos: 4 punts.
-Les actuacions que comportin la realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el medi 
i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural, així com aquelles pràctiques que preservin o millorin les varietats 
locals: 4 punts.
-Les actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i destinats a l’activitat agrícola-
ramadera: 3 punts.
-L’arranjament o la construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars: 3 punts.
-Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 3 punts.
-Les actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu: 2 punts.
-L’adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts.
-Les inversions encaminades a l’obtenció d’un valor afegit a les produccions agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 
punts.

7.3 Subvencions per a les empreses de serveis (ES):
L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del Montseny: 4 punts.
Les inversions encaminades a millores d’estalvi energètic i en la gestió ambiental dels recursos: 4 punts.
Despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible: 4 punts.
Les obres que tinguin la finalitat de millorar els sistemes de tractament de les aigües residuals: 4 punts.
Les actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la llicència ambiental i/o d’obres 
imprescindibles per al desenvolupament de l’activitat: 3 punts.
Les despeses derivades de certificacions de la Q de qualitat turística: 3 punts.
Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb els seus valors naturals i culturals: 2 punts. 

7.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA):
I. Per als habitatges descrits en l’article 3.4 a d’aquestes bases:
Increment de cost derivat de l’aplicació normativa del pla especial de protecció: 4 punts.
Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts.
Millores encaminades, a l’eficiència energètica, a la gestió sostenible dels recursos i incorporació d’energies renovables: 3 
punts.
Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 2 punts.
Per a aquesta línia no seran considerades prioritàries les sol·licituds que es trobin en algun dels supòsits següents:
1. Gaudir d’una altra subvenció més prioritària en una de les línies de subvenció de la Diputació de Girona dins del mateix 
exercici.
2. Les obres que, en relació amb els estàndards habituals, es considerin sumptuoses.
II. Per als immobles descrits en l’article 3.4 b d’aquestes bases:
-L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc del Montseny: 4 punts.
-Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les característiques de certs elements 
originals: 3 punts.
-Les obres de millora interiors o exteriors o motivades per un programa d’ús públic: 2 punts. 

7.5 Subvencions per a l’establiment de reserves forestals (RF):
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); 
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— 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); 
— 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
—  Presència de 3 o més tàxons indicadors de bosc madur (valor 1);
—  Presència d’1 o més tàxons indicadors de bosc madur (valor 0,5);
—  Absència de tàxons indicadors de bosc madur (valor 0);
Per poder ser subvencionats, els boscos sol·licitats hauran d’obtenir un mínim de 5 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 els paràmetres següents:
1.El període de temps transcorregut des de la darrera tallada.
2.La ubicació allunyada de camins transitats.
3.La cabuda.
4.La productivitat potencial forestal.
5.La participació de l’ajuntament corresponent en el conveni.
Es seleccionaran per ser subvencionades les reserves que obtinguin major puntuació fins a esgotar la consignació pressupostària 
d’aquesta línia. 
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7.6 Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa forestal (IBF):
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa es tindran en compte els criteris que es 
relacionen a continuació, valorant-se cadascun amb un punt, essent els quatre punts la màxima puntuació possible:
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punts
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent o connectada a una xarxa de 
distribució de calor: 1,5 punts 
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punts
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punts 
e) Emissions anuals estalviades (Es donarà la puntuació màxima a la sol·licitud que tingui una major reducció d’emissions i la 
resta tindran una puntuació proporcional, segons la fórmula: emissions estalviades de la sol·licitud analitzada x 2/ màximes 
emissions estalviades presentades). 
f) En cas de nous sistemes de calefacció que no incorporin sistemes preexistents, la puntuació d’aquest apartat serà 0 pel fet 
que no comporten estalvi energètic sobre la despesa actual.
g) Actuacions ubicades dins l’àmbit del Parc Natural del Montseny: 1 punt.
Per a totes les línies, la valoració de les sol·licituds es farà, per cada concepte, seleccionant el criteri que s’adeqüi millor; es 
seleccionaran per ser finançades les actuacions que obtinguin major puntuació fins a esgotar la consignació pressupostària 
de cada línia. En cas que les sol·licituds superin el pressupost consignat per al conjunt de les línies, s’atorgarà una única 
subvenció per sol·licitant o finca dins del conjunt de línies de subvenció objecte d’aquesta convocatòria. En aquest supòsit 
caldrà que el propietari indiqui la preferència de les diferents subvencions demanades per a una mateixa finca. Si l’interessat 
no manifesta cap preferència s’atendrà als criteris de major puntuació.
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se subvencions per import inferior al 
màxim atorgable. Si els imports prorratejats de subvenció quedessin reduïts en més d’un 50 % de l’import sol·licitat o el 
màxim atorgable, segons el cas, per raons de disponibilitat pressupostària, les sol·licituds menys prioritàries podrien no ser 
ateses. 
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 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. No serà d’aplicació aquesta 
penalització en el cas d’haver sol·licitat només l’acreditació a la Carta Europea de Turisme Sostenible. Als sol·licitants que 
no hagin justificat l’execució de les actuacions subvencionades en la convocatòria anterior, se’ls descomptarà amb 1 punt 
addicional en aquesta  convocatòria.  

Article 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. La 
Junta de Govern de la Diputació de Girona és l’òrgan competent per a la resolució del procediment d’atorgament de les 
subvencions. 

Article 9. Composició de la Comissió Qualificadora
President: President de la Comissió de Territori i Sostenibilitat o en qui delegui.
Vocals: el cap de Medi Ambient i un tècnic del Parc Natural del Montseny.
Secretari: el secretari general de la Corporació o el funcionari en qui delegui. Interventor: l’interventor general de la Corporació 
o el funcionari en qui delegui. 

Article 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. 

Article 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 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. 
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Article 12. Obligacions del beneficiari
—Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 
subvencions.
—Justificar el compliment dels requisits i les condicions, i també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que 
determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
—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.
—Comunicar a la Diputació, 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.
—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.
—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.
—Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió dels 
programes, activitats, inversions o actuacions que siguin objecte de subvenció.
—Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable. 

Article 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 
compromís o la compareixença, segons sigui el cas.
El termini màxim per justificar la totalitat de l’objecte subvencionat es determinarà en la convocatòria corresponent. La 
documentació que cal presentar és la següent: 

Per a les línies EF, EAR, ES, PA i IBF:
- Model normalitzat de compte justificatiu.
- Les factures o certificacions originals, o les fotocòpies compulsades corresponents, acreditatives de la realització de les 
actuacions lliurades per l’empresa contractista o subministradora, així com els justificants de pagament de la despesa. En el 
cas que els treballs siguin executats pel titular, mitjançant la contractació de personal s’han d’aportar les nòmines. En aquest 
darrer cas, l’informe tècnic del departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona haurà de verificar que els treballs 
objecte de la subvenció tenen relació directa i proporcional amb les nòmines aportades.
- Còpia de les autoritzacions que siguin d’aplicació per a l’actuació objecte de l’ajut, com poden ser la llicència municipal 
d’obres o, si s’escau, les autoritzacions del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. 
- Per al concepte de deixar, en els aprofitaments silvícoles, un mínim de 10 peus grans o extrafusters drets per hectàrea, caldrà 
que el beneficiari hagi fet un senyalament dels arbres que s’han de respectar, el qual haurà d’haver estat supervisat per un 
tècnic del Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona. Un cop fet l’aprofitament, el tècnic de la Diputació 
certificarà que no s’han tallat els arbres marcats. El beneficiari haurà de signar un document de compromís de no tallar 
aquests peus durant les intervencions o aprofitaments successius que s’hi puguin donar, d’acord amb l’annex 2 d’aquestes 
bases. Una vegada s’hagin donat aquestes condicions es podrà efectuar el pagament de l’import avaluat. 

Per a les subvencions de la línia RF:
Un cop signat el conveni entre la propietat i la Diputació de Girona, segons l’annex 1, la propietat haurà de tramitar la 
modificació del PTGMF o PSGF per incloure-hi el concepte de reserva forestal per un període de 25 anys dels terrenys 
proposats. 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 amb la modificació del PTGMF o PSGF. La còpia del document d’aprovació de la modificació 
del PTGMF o PSGF per part del Centre de la Propietat Forestal s’haurà de presentar a la Diputació de Girona en el termini 
d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent.
El Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona comprovarà la realització de les obres i que aquestes es 
corresponguin amb la sol·licitud formulada i amb la subvenció concedida. De la comprovació esmentada, en derivarà 
l’informe tècnic corresponent que possibilitarà fer efectiva la subvenció. Quan les actuacions hagin estat executades 
personalment pel sol·licitant mateix, serà necessari presentar un escrit de notificació de la realització de les obres emès per 
l’interessat, acompanyat amb la documentació justificativa de la despesa de materials. L’informe del tècnic de Medi Ambient 
de la Diputació de Girona haurà de certificar que les actuacions han estat efectuades. Si les obres subvencionades requereixen 
un informe previ preceptiu de la Diputació de Girona en el tràmit d’obtenció de la llicència corresponent, serà imprescindible 
que aquest hagi estat favorable i que les obres hagin respectat les condicions que puguin constar en l’informe previ esmentat. 
En cas que les obres infringeixin algun article del Pla Especial del Parc del Montseny o no hagin respectat les condicions de 
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l’informe preceptiu, es concedirà a l’interessat un termini de 10 dies per tal de solucionar aquesta situació, sense detriment 
que la Diputació de Girona pugui emprendre les accions legals que consideri oportunes. Un cop transcorregut aquest termini, 
si no s’ha regularitzat la situació, es podrà revocar la subvenció. En el cas que els documents acreditatius de la realització 
de les obres siguin inexistents, incorrectes o incomplets, el Departament de Medi Ambient de la Diputació de Girona podrà 
comunicar a l’interessat la necessitat de solucionar les anomalies detectades. Si el sol·licitant no esmena les anomalies 
esmentades en el termini màxim de 10 dies hàbils, es revocarà la subvenció. 
A més de la causa de revocació indicada en el paràgraf anterior, també serà motiu de revocació l’execució d’una obra que, una 
vegada finalitzada, incompleixi les disposicions del planejament vigents. Aquesta revocació es produirà sense perjudici de les 
actuacions administratives que l’incompliment pugui impulsar.
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. 

Article 14. Modificació i nul·litat
Respecte a la possibilitat de modificació o anul·lació de les subvencions caldrà atenir-se al que disposen els articles 24 i 25 de 
l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. Els beneficiaris podran demanar un únic canvi de destí de la 
subvenció de la mateixa línia, el qual podrà ser concedit, amb caràcter excepcional, si el nou concepte té una puntuació igual 
o superior a la del concepte subvencionat inicialment i si la motivació del canvi està suficientment justificada.
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 discrecionalment la proposta, prèvia valoració de la petició.
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.
-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. 

Article 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. 

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

Article 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. 

Article 18. Conseqüències de l’incompliment d’obligacions
En cas de justificació parcial de les despeses, si aquesta justificació és de menys del 50 % de l’import a justificar, el beneficiari 
perdrà el dret a presentar sol·licitud en la convocatòria següent, prèvia resolució corresponent.
En qualsevol cas, la justificació parcial de les despeses implicarà la renúncia a percebre la part proporcional de la subvenció. 
En cas d’incomplir el termini de justificació, el beneficiari perdrà el dret a presentar sol·licitud en les dues convocatòries 
següents, prèvia resolució corresponent. 

Article 19. 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 La Junta de Govern de la Diputació de 
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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 una vegada aprovades 
definitivament s’interposi recurs, el president de la Diputació 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
“De conformitat amb la resolució de 10 de desembre de 2015 de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat (BOE de 
15.12.2015), el centre gestor subministrarà a la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS) la següent informació: 
a) El text de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l’Estat.
b) El text de l’extracte de la convocatòria en llengua espanyola oficial de l’Estat.
c) Les dades estructurals de la convocatòria, en la llengua espanyola oficial de l’Estat. Entre elles figurarà el del butlletí oficial 
en què s’ha de publicar l’edicte.”

ANNEX 1 

CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I XXXXXX, PROPIETARI/ÀRIA 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 .........
El/la Sr./Sra. <nom i cognoms>, amb el DNI ........................., representant legal de <nom de l’associació, federació, 
etc.>........................., amb el NIF ........................... i domicili al carrer .................. de ...................................., 17......, propietari/ària 
de la finca .......................... 

2. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
1. El/la Sr./Sra. <nom i cognoms> és el propietari/administrador (o propietària/administradora) 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.
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 El/la Sr./Sra. <nom i cognoms> 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. 
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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. 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.

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.”

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.

Girona, 1 de març de 2017 

Pere Vila i Fulcarà 
President 
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