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Núm. 624
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

Edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis 
forestals, anualitat 2018 

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 16 de gener de 2018, va aprovar l’acord, la part dispositiva 
del qual és del tenor literal següent:

“Primer. Aprovar la convocatòria, en règim de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a actuacions 
en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A ACTUACIONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE 
PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS. ANUALITAT 2018

1. Objecte i finalitat
Subvencions en règim de concurrència competitiva per als ajuntaments i les agrupacions de defensa forestal (ADF) de la 
província de Girona dins del programa de suport a actuacions en prevenció d’incendis i matèria forestal, d’acord amb les bases 
específiques reguladores, aprovades pel Ple de la Diputació de Girona en la sessió de 19 de desembre de 2017 i publicades al 
Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 4, de 5 de gener de 2018.
La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és el foment de les següents línies:

1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.
2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de dos-cents vuitanta mil euros. El crèdit pressupostari va amb càrrec a les 
aplicacions pressupostàries i imports següents:

Aplicació Pressupostària Import en euros
Línia 1: 300/1700/46202 (despeses de manteniment) 55.000,00
Línia 1: 300/1700/76203 (despeses d’inversió) 55.000,00
Línia 2 (ADFs): 300/1700/48002 146.000,00
Línia 2 (Associacions i Federacions ADF) 300/1700/48002 24.000,00
Total 280.000,00

En cas que no s’esgoti el pressupost d’alguna de les aplicacions pressupostàries, i a fi d’atendre el màxim nombre de sol·licituds, 
l’import excedent es podrà utilitzar per cobrir les línies que quedin mancades de pressupost, un cop feta la corresponent 
modificació del pressupost, si s’escau.
Per altra banda, es podran augmentar els crèdits destinats a aquesta convocatòria en funció de les sol·licituds rebudes i de la 
disponibilitat de les aplicacions pressupostàries corresponents, prèvia modificació pressupostària, si s’escau.

3. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar, mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de 
Girona (www.ddgi.cat), a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província 
de Girona i fins al dia 10 de març de 2018.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a l’apartat 6è de les bases, mitjançant el formulari 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.
En cas que la documentació presentada sigui considerada incorrecta o incompleta, el centre gestor de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona podrà requerir que el sol·licitant, en el termini de deu dies, ampliï o esmeni la informació aportada en 
la sol·licitud. Si transcorregut aquest termini no s’ha esmenat o s’ha aportat la documentació reclamada, d’acord amb el que 
estableix l’article 68 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, 
s’entén que l’interessat ha desistit de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia, que s’ha de dictar en els termes previstos a 
l’article 21 de la Llei 39/2015, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
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4. Àmbit temporal de les accions subvencionables
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de 1 de gener de 2018 i fins la data de venciment del termini de justificació 
de les subvencions.

5. Termini per executar i justificar les subvencions
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitza el 
15 de novembre de 2018.

6. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per adoptar la resolució de la convocatòria i notificar-la és de sis mesos a comptar a partir de la publicació de 
l’extracte de la convocatòria, la qual serà notificada de manera individualitzada a tots els beneficiaris i també als peticionaris 
la sol·licitud dels quals hagi estat desestimada en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data d’adopció de l’acord. 
Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la resolució, els sol·licitants podran entendre desestimades les 
seves sol·licituds per silenci administratiu.

7. Règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta es pot interposar recurs contenciós administratiu 
davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el president de la Diputació 
de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

8. Publicitat
Aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis i al lloc web de la Diputació, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que 
preveu l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de la Província de Girona.
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases específiques, l’estimació de les quals 
hagi de comportar un canvi en les seves determinacions.”

Segon. Autoritzar la despesa de la convocatòria per un import màxim de 280.000,00 €, distribuïts amb càrrec a les aplicacions 
pressupostàries i anualitats següents:

Pressupost Aplicació 
pressupostària Descripció Import (en €)

Anualitat 2018 300/1700/46202 Ajuts a ajuntaments propietaris terrenys forestals Medi Amb. 55.000,00 
Anualitat 2018 300/1700/76203 Ajuts a ajunt. propietaris terrenys forestals per inversió 55.000,00 
Anualitat 2018 300/1700/48002 Ajuts a ADF per prevenció i extinció incendis forestals (ADFs) 146.000,00 

Anualitat  2018 300/1700/48002 Ajuts a ADF per prevenció i extinció incendis forestals (Associa-
cions i Federacions ADF) 24.000,00 

Total €     280.000,00

Tercer. Facultar àmpliament el president de la Diputació perquè executi aquest acord, perquè disposi publicar la convocatòria 
en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, perquè resolgui els recursos que s’hi puguin interposar i perquè, si cal, d’acord 
amb la finalitat que es persegueix, rectifiqui els defectes o les omissions que eventualment s’hi puguin advertir.

Quart. Contra aquesta convocatòria, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar, amb caràcter potestatiu, recurs 
de reposició davant el president de la Diputació de Girona en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació, o 
directament recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de 2 mesos.”

Girona, 23 de gener de 2018 

Pere Vila i Fulcarà  
President 
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