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Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions del programa de suport per a la realització de projectes dins del Parc Natural i 
Reserva de la Biosfera del Montseny. Anualitat 2019 

Administració Pública: DIPuTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA
Codi Administració Pública: L02000017
Òrgan: DIPuTACIÓ PROVINCIAL DE GIRONA
Codi Òrgan: L02000017
Id anunci: 40633 
Codi convocatòria: 436799
Des convocatòria: convocatòria ajuts a particulars al PN i reserva de la Biosfera del Montseny 2019 

De conformitat amb allò previst en els articles 17.3.b y 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, 
es publica l’extracte de la convocatòria, el text de la qual, es pot consultar a la Base de Dades Nacional de Subvencions 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans).

Primer. Beneficiaris 
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:

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 que 
estiguin en possessió d’un Instrument d’Ordenació Forestal (IOF) aprovat, 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 incloses en l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny 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) aprovat.

Les societats de caçadors, administradors o propietaris que vulguin realitzar treballs de millora d’hàbitats de fauna cinegètica 
dins de l’àmbit del Pla Especial del Parc del Montseny 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, 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 Pla especial del Parc 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.

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.
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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 Producció 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.

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 Subvencions per a les empreses de serveis (ES) 
Els titulars de les empreses de serveis en els rams de la restauració, l’hostaleria, 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.

4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic (PA) 
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.

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.

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.

5 Subvencions per actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES) 
Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges permanents o d’empreses de serveis, 
situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera  del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases.

Les comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la 
definició de l’article 1 d’aquestes bases.

Els titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el 
lleure dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, segons la definició de l’article 1 d’aquestes bases, i que 
estiguin adherits a la CETS.

6 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, 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, 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 que disposin, cada una o conjuntament, del IOF.
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Per a totes les línies, poden sol·licitar aquestes subvencions els promotors de les obres que, sense ser titulars de les finques, 
immobles o 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.

Les associacions i fundacions, per poder ser beneficiàries, han d’estar inscrites al registre de la Generalitat de Catalunya 
corresponent.

Per obtenir la condició de beneficiaris de les subvencions, els sol·licitants han de complir els requisits i les condicions generals 
establerts a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Segon. Objecte i finalitat 
Els objectius de les subvencions regulades en aquestes bases són:
—Conservar i millorar la diversitat biològica i els processos ecològics del Parc del Montseny, 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 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 dins de l’àmbit del Pla especial. 
—Ordenar l’ús social al Parc del 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 l’arquitectura sostenible, en l’àmbit de la reserva de la biosfera del Montseny, buscant optimitzar recursos 
naturals i actuacions en l’edificació que minimitzin l’impacte ambiental en els edificis, en el medi ambient i als seus ocupants. 
Concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible, amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats 
energètiques dels edificis i augment de la capacitat de capturar l’energia solar o de generar la pròpia energia renovable.
—Potenciar les 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).
- Actuacions de millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat (EES).
- L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es 
deixin a evolució natural (RF).

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 d’actuacions per a la millora de l’eficiència energètica 
i sostenibilitat als habitatges permanents i empreses de serveis 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. 

Pel que fa a les actuacions per a la millora de l’eficiència energètica i sostenibilitat als immobles i determinades actuacions 
d’explotacions agrícoles-ramaderes certificades com a producció ecològica, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases és el de la 
Reserva de la Biosfera del Montseny, dins de la província de Girona.

Tercer. Bases reguladores 
Acord del Ple de la Diputació de Girona, de 23 de gener de 2018, publicat en el BOP núm. 21, de 30 de gener de 2018.

Quart. Import 
L’import total destinat a la convocatòria és de cent nou mil euros.

Aplicació Pressupostària Import en euros
Línia EF. 300/1700/77000 25.000,00
Línia EF. 300/1700/78100 1.000,00
Línia EAR. 300/1700/47000 500,00
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Línia EAR. 300/1700/77000 36.000,00
Línia EAR. 300/1700/78100 1.000,00
Línia ES. 300/1700/47000 500,00
Línia ES. 300/1700/77000 7.500,00
Línia PA. 300/1700/76502 4.500,00
Línia PA. 300/1700/77000 15.000,00
Línia PA. 300/1700/78100 1.000,00
Línia RF. 300/1700/77000 8.000,00
Línia EES. 300/1700/78100 9.000,00
Total 109.000,00

La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les aplicacions pressupostàries anteriors en 
el mateix acte de concessió de les subvencions.

Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major import en les subvencions, 
aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants 
d’altres convocatòries o modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la corresponent 
declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria.

Cinquè. 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 data de publicació de l’extracte de la convocatòria al Butlletí Oficial de la 
Província i fins al dia 15 de març de 2019. 

Girona, 25 de gener de 2019 

Miquel Noguer i Planas 
President 
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