
Pàg. 12Núm. 20 – 29 de gener de 2018

Administració Local Diputació

Núm. 623
diPUtAció de GirOnA 
Medi Ambient 

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

Administració Pública: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Administració Pública: L02000017 
Òrgan: DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA 
Codi Òrgan: L02000017 
Id Anunci: 24866 
Codi convocatòria: 382976 
Des convocatòria: CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ACTUACI-
ONS EN MATÈRIA FORESTAL I DE PREVENCIÓ INCENDIS FO-
RESTALS 2018 

De conformitat amb el que preveuen els articles 17.3 b y 20.8 a de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, es publi-
ca l’extracte de la convocatòria el text de la qual es pot consultar a la 
Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora: Els ajuntaments i/o les entitats 
municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la província 
de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la conside-
ració 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, qualsevol ajuntament de la demarcació i en el cas 
del concepte e) tots els ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin 
acords de custòdia de boscos de titularitat privada. 

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comar-
ques gironines: Les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la 
província de Girona que estiguin constitudes legalment i inscrites al 
registre corresponent. 

Segon. Objecte 
La finalitat de les subvencions per a actuacions en matèria forestal 
i de prevenció d’incendis forestals és fomentar les línies següents:
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
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tractaments silvícoles de millora. 
2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comar-
ques gironines. 

Tercer. Bases reguladores 
Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 19 de desembre 2017, 
publicat en el BOP de Girona número 4, de 5 de gener de 2018. 

Quart. Import
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada 
sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de valoració esta-
blerts. Dotació màxima de 110.000 € per aquesta línia.
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 percen-
tatges 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 i EMDs: 
import màxim de 3.000 euros.
- Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 hectàrees: import mà-
xim 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.1) i a.2), la subvenció podrà 
ser d’un màxim de 15.000 euros, independentment de la superfí-
cie municipal. Tanmateix, en cap cas se superarà el límit màxim de 
15.000 euros de subvenció per al conjunt de conceptes d’aquesta lí-
nia.

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost 
previst per a l’actuació, excepte per als conceptes a.1) i a.2) en cas 
d’establiment de reserves forestals, que correspondrà al 100 % de 
l’import que correspondria als ingressos per l’aprofitament no re-
alitzat durant el període de 25 anys de vigència del conveni que 
s’haurà de signar entre la Diputació i la propietat.

2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comar-
ques gironines. Dotació màxima de 170.000 € per a aquesta línia. 
A cada ADF li correspondrà la següent dotació mínima en funció 
de la superfície forestal del seu àmbit, del fet que aquesta inclogui 
municipis declarats d’alt risc d’incendi segons el decret 64/1995 i 
que pertanyi a un perímetre de protecció prioritària (PPP). Aquesta 
quantitat haurà de ser invertida íntegrament en el concepte subven-
cionable sol·licitat. 
PPP:
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1.600 €, de 0 a 2.000 ha de superfície forestal
2.400 €, de 2.000 a 5.000 ha
3.300 €, de 5.000 a 15.000 ha
4.500 € > 15.000 ha
Alt risc d’incendi:
1.300 €, de 0 a 2.000 ha de superfície forestal
2.200 €, de 2.000 a 5.000 ha
2.900 €, de 5.000 a 15.000 ha
4.300 € > 15.000 ha
Sense alt risc d’incendi:
1.100 €, de 0 a 2.000 ha de superfície forestal
2.000 €, de 2.000 a 5.000 ha
2.600 €, de 5.000 a 15.000 ha
4.000 € > 15.000 ha
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.
— 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.
— 8.000 euros per a les associacions o federacions d’ADF, segons la 
fórmula següent:
 Import de Subvenció a X = (0,1 · proporció núm ADF associades x + 
0,9 · proporció àrea x) · import total disponible
On:
proporció núm ADF associades x = núm associades a X/ SUMATO-
RI núm associades i 
proporció àrea x = àrea de X/ SUMATORI àrees i

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 90 % del pressupost 
previst per a l’actuació.

Cinquè. Termini de presentació de sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds començarà l’endemà de 
la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà 
el 10 de març de 2018.  

Girona, 23 de gener de 2018 

El president de la Diputació 
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