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núm. 7641
diPUtAció de GirOnA 
Medi ambient 

Edicte d’aprovació de la segona convocatòria de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de conservació del 
patrimoni natural i per a custòdia del territori, anualitats 2018-2019

La Junta de Govern de la Diputació de Girona, en sessió de data 7 d’agost de 2018, va aprovar  la segona convocatòria en règim 
de concurrència competitiva, per a la concessió de subvencions per a actuacions, per part d’organitzacions no lucratives, de 
conservació del patrimoni natural i per a custòdia del territori, el text de la qual es transcriu literalment a continuació:
 
“seGOna COnVOCaTÒrIa De suBVenCIOns De La DIPuTaCIÓ De GIrOna Per a aCTuaCIOns, Per ParT 
D’OrGanITZaCIOns nO LuCraTIVes, De COnserVaCIÓ DeL PaTrIMOnI naTuraL I Per a CusTÒDIa DeL 
TerrITOrI. anuaLITaTs 2018-2019

1. Objecte i finalitat
L’objecte d’aquesta convocatòria és regular les subvencions en règim de concurrència competitiva a les organitzacions no 
lucratives (OnL), destinades a executar accions de conservació, millora i restauració del patrimoni natural, d’acord amb les 
bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la sessió del dia 20 de febrer de 2018 i publicades al BOP 
núm. 40, de data 26 de febrer de 2018.
Conceptes subvencionables:
– accions de conservació d’hàbitats, tàxons i processos ecològics.
– Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custòdia.
– actuacions de millora de la connectivitat ecològica.
– accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o de sensibilització vinculades a actuacions 

sobre el territori respecte a qualsevol dels conceptes anteriors.

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària
L’import total destinat a la convocatòria és de seixanta-tres mil vuit-cents cinquanta-quatre amb quaranta-vuit cèntims. El 
crèdit pressupostari va amb càrrec a les aplicacions pressupostàries i els imports següents: 

aplicació pressupostària Import en euros (2018) Import en euros (2019)
Línia 1. 300/1700/48001 31.927,24 31.927,24

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, i havent fet prèviament una modificació pressupostària, si escau, sempre que 
hi hagi crèdit adequat i suficient.

3. Criteris de valoració 
es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a continuació.
Les sol·licituds se seleccionaran seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació 
poden no atendre’s en cas de manca de disponibilitat pressupostària. en cap cas no seran subvencionables les sol·licituds que 
no assoleixin la puntuació mínima que s’especifica en aquesta base.

VaLOraCIÓ GeneraL 
La transcendència del projecte per a l’espai natural de què es tracti quant a la conservació o millora de la 
biodiversitat i del patrimoni natural: (màxim 3 punts)

•    Alta: l’actuació té una incidència directa en relació amb els valors més destacats dins d’un espai na-
tural protegit (enP). 3

•    Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en relació amb els valors més destacats dins d’un espai 
natural protegit (enP). 2

•    Baixa: l’actuació té una incidència directa en relació amb els valors més destacats en espais sense 
protecció. 1

La definició de la proposta: (màxim 4 punts)
•   La qualitat tècnica del projecte. 2
•   La claredat en el projecte: objectius, metodologia. 2
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L’actuació està integrada dins d’una iniciativa de custòdia de l’entitat. 1
aCCIOns De COnserVaCIÓ D’HÀBITaTs, TÀXOns I PrOCessOs
recuperació i millora d’hàbitats naturals. (màxim 2 punts)
•   Hàbitat d’interès comunitari o hàbitat d’interès comunitari prioritari. 2
•   La resta d’hàbitats. 1
recuperació, millora i protecció de tàxons en els casos següents: (màxim 2 punts)
•    Casos inclosos en els annexos 3 i 4 del Decret 328/1992, en el Decret 172/2008 del «Catàleg de flo-

ra amenaçada de Catalunya», en l’annex II o IV de la directiva sobre hàbitats, o en el reial decret 
139/2011.

2

altres tàxons d’especial interès de conservació per a l’espai degudament justificats. 1
serveis ecosistèmics prestats per l’objecte de conservació, com ara espècies reguladores de plagues, fo-
ment d’espècies mutualistes contrastades (pol·linitzadors, dispersadors de llavors, etc.), espècies amb 
potencial de depuració d’aigües o d’altres que siguin justificats adequadament.

1

aplicació de mesures agroambientals en finques en custòdia. 1
accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a les accions de conserva-
ció d’hàbitats, tàxons i processos. (màxim 2 punts)

•   Edició i/o divulgació de material. 1
•   Organització de jornades. 1
reGuLaCIÓ De L’Ús PÚBLIC
elements interpretatius: (màxim 2 punts)
•   Arranjament o substitució d’elements preexistents envellits o obsolets. 2
•   Elements de nova instal·lació. 1
actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d’elevat interès de conservació: (màxim 2 punts)
•   Actuacions d’arranjament o millora d’elements preexistents. 2
•   Elements de nova instal·lació. 1
accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a les accions de regulació 
de l’accés públic. (màxim 2 punts)

•   Edició i/o divulgació de material. 1
•   Organització de jornades. 1
MILLOra De La COnneCTIVITaT eCOLÒGICa
Millora d’espais naturals com a corredor ecològic o instal·lació d’elements que augmentin la permeabi-
litat i mobilitat entre espais. 2

eliminació d’obstacles o barreres que redueixin la connectivitat entre espais. 3
accions formatives i material interpretatiu o de sensibilització complementari a les accions per millorar 
la connectivitat dels hàbitats, tàxons i processos de què es tracti. (màxim 2 punts)

•   Edició i/o divulgació de material. 1
•   Organització de jornades. 1

Per a la valoració de projectes que continguin accions de més d’un dels conceptes, es triarà el concepte de major pes 
pressupostari i s’establirà la puntuació sobre la base d’aquell.

4. Termini de presentació de sol·licituds
Les sol·licituds de subvenció es podran presentar a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al 
Butlletí Oficial de la Província i fins al dia 15 d’octubre de 2018.
La presentació de les sol·licituds s’ha de fer segons el que s’indica a la base 7a («Procediment de presentació de les 
sol·licituds»), mitjançant el formulari disponible al web de la Diputació de Girona (www.ddgi.cat). La sol·licitud s’haurà de 
signar electrònicament mitjançant la signatura electrònica del certificat de persona jurídica.
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 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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5. Àmbit temporal de les accions subvencionables
s’estableix un període d’execució bianual, per als anys 2018 i 2019.
Se subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2018 i fins a la data de venciment del termini de justificació 
de les subvencions.

6. Termini per executar les actuacions i per justificar les subvencions
El termini per executar els treballs i justificar les despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 
15 d’octubre de 2019.

7. Termini de resolució i notificació
El termini màxim per emetre una resolució sobre la convocatòria i notificar-la és de sis mesos a comptar des de la publicació 
de l’extracte de la convocatòria. La resolució 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. 

8. règim de recursos
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. En contra, s’hi pot interposar un recurs contenciós administratiu 
davant del jutjat contenciós administratiu de Girona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent al de la 
notificació. Alternativament i de forma potestativa, s’hi pot interposar un recurs de reposició davant el president de la 
Diputació de Girona, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent al de la notificació.

9. Pagament
s’efectuarà un pagament en concepte de bestreta del 50 % de la subvenció, amb càrrec a l’exercici del 2018, com a pagament a 
justificar, una vegada acceptada la subvenció, i un segon pagament de la resta de la subvenció, amb càrrec a l’exercici del 2019, 
un cop presentada la documentació justificativa, d’acord amb el que determina la base 11a («Justificació»).

10. Publicitat
aquesta convocatòria es publicarà al tauler d’anuncis de la Diputació i al seu lloc web, 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.”
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 d’agost de 2018 

Miquel noguer i Planas 
President 
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