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Medi ambient 

Anunci d’aprovació inicial de les bases específiques reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció 
d’incendis forestals 

El Ple d’aquesta Diputació, en sessió de data 19 de novembre de 2019, va aprovar inicialment les bases específiques 
reguladores de subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals, el text de les quals es 
transcriu íntegrament a continuació:

“Bases esPeCÍFIQues reGuLaDOres De Les suBVenCIOns De La DIPuTaCIÓ De GIrOna Per a aCTuaCIOns 
en MaTÈrIa FOresTaL I De PreVenCIÓ D’InCenDIs FOresTaLs

1. Definició de l’objecte
Aquestes bases tenen per finalitat estructurar i fixar els criteris i el procediment per a la concessió de subvencions del Servei 
de Medi Ambient de la Diputació de Girona per al finançament d’actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis 
forestals. La finalitat de les subvencions regulades en aquestes bases és fomentar les línies següents:
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.
3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 

zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals.

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció 
d’incendis i/o producció de biomassa.
A efectes de la Línia 3 d’aquestes bases s’entén per:
a) Franja perimetral: franja de terreny al voltant de nuclis i urbanitzacions, amb una amplada mínima de 25 metres, 

lliure de vegetació seca i amb una massa arbòria aclarida i podada que compleix les característiques que s’estableixen 
en el Decret 123/2005. Aquestes franges exteriors de protecció han d’estar definides en un projecte executiu aprovat 
per l’ajuntament.

b) Parcel·la interior municipal: terreny  de la urbanització o del nucli de població que no està edificada i que és de 
propietat municipal. Aquestes parcel·les s’han de situar en sòls urbans o urbanitzables segons el planejament 
urbanístic del municipi.

c) Zona verda: terreny catalogat en el planejament urbanístic com a zona verda.
d) Polígon obligat: àmbit interior del nucli de població o de la urbanització definit en el projecte executiu d’obertura i 

manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel·les interiors i zones verdes.
e) Obertura: aclarides i/o selecció de tanys, podes, estassada de sotabosc i eliminació de restes.
f) Manteniment: Estassa de sotabosc i eliminació de restes.

2. Procediment de concessió 
El procediment de concessió d’aquestes subvencions és el de concurrència competitiva i convocatòria pública: es compararan 
les sol·licituds que es presentin en el període fixat en la convocatòria (que ha d’aprovar la Junta de Govern) i s’establirà una 
prelació d’acord amb els criteris de valoració establerts en aquestes bases.
Les subvencions que s’atorguin tenen caràcter finalista, no generen cap dret a obtenir altres subvencions en anys posteriors i 
no es poden al·legar com a precedent. 

3. Despeses subvencionables i període d’execució
es considera despesa subvencionable la que de manera inequívoca respongui a la naturalesa de l’activitat subvencionada, 
resulti estrictament necessària i es faci en el termini i en les condicions que determinen aquestes bases. El cost dels béns o 
serveis subvencionats en cap cas pot superar el seu valor de mercat.
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:

a) 
1.  Crear, mitjançant un conveni, reserves forestals destinades a la conservació de boscos singulars d’espècies no exòtiques 

que es deixin a evolució natural durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no realitzats 
durant aquest període. A aquest efecte, es compensaran els ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal 
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corresponent en el període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons 
de millores de l’any següent.

2.  Ampliar, mitjançant un conveni, la superfície de reserves forestals destinades a la conservació de boscos singulars, 
creades anteriorment per conveni amb la Diputació de Girona, creant una nova zona de reserva adjacent a la primera, 
durant un període de 25 anys. El concepte finançat són els aprofitaments no realitzats durant aquest període. A 
aquest efecte, es compensaran els ingressos no obtinguts en funció de la producció del rodal corresponent en el 
període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de 
l’any següent.

b)  Millora i manteniment d’infraestructures i instal·lacions per al foment de la ramaderia extensiva.*
c)  Creació d’espais oberts mitjançant la recuperació d’antics conreus o pastures. Per comprovar-ne la preexistència 

s’agafarà com a referència la informació cadastral i la fotografia aèria del vol americà de l’any 1956.
d)  actuacions de custòdia de boscos de titularitat privada per part d’ajuntaments, en les què es prioritzin els objectius 

de conservació.
e)  En els terrenys forestals declarats d’utilitat pública, la realització d’altres actuacions de millora forestal previstes en 

el programa anual de millores regulat per la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i el Decret 377/1996, 
de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió dels fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos 
d’utilitat pública propietat de les entitats locals. S’exclouen expressament els treballs susceptibles d’aprofitament 
comercial. L’ajut de la Diputació de Girona serà complementari a l’obligatorietat de reinvertir el 15 % dels ingressos 
obtinguts, d’acord amb el Decret esmentat, i les quantitats percebudes en concepte de subvenció s’aplicaran a les 
millores previstes en el programa o s’incorporaran al fons de millores per a l’exercici següent.*

f)  En tots els terrenys forestals de titularitat municipal, siguin o no declarats d’utilitat pública, l’execució de treballs 
de millora previstos en els instruments d’ordenació forestal o plans de prevenció d’incendis forestals* aprovats 
per l’Administració forestal de la Generalitat de Catalunya. S’exclouen expressament els treballs susceptibles 
d’aprofitament comercial. Podran ser subvencionables actuacions incloses en un IOF o en un Pla de Prevenció 
d’Incendis Forestals encara no aprovats però presentats a la Generalitat de Catalunya. en aquest cas la Diputació 
demanarà informe tècnic favorable de l’organisme competent de la Generalitat.*

g)  La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si escau, dels programes anuals de millores i 
d’aprofitaments, assistència tècnica a la gestió, assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions a 
què obliga la legislació.

 *en tots els casos, s’exclou el concepte d’arranjament de camins, atès que aquest concepte s’atén des del fons de 
subvencions del servei de Cooperació Local de la Diputació de Girona.

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:
— actuacions de les aDF:
a) Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a l’extinció d’incendis o de manteniment 

de la vialitat, que s’ha de realitzar d’acord amb les previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit 
d’actuació de l’aDF, aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran ser subvencionables actuacions incloses en 
un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals encara no aprovat però presentat al servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest cas la Diputació demanarà informe tècnic favorable d’aquest organisme. 

b) altres actuacions que estiguin previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de prevenció d’incendis 
forestals, o manteniment de dipòsits d’aigua per a l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes 
per a l’ús dels bombers.

c) Despeses derivades del consum de combustible, lloguer o manteniment de maquinària i vehicles, assegurances, 
impostos de vehicles, taxes, despeses ordinàries de software i/o tràmits de gestoria.

d) redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de l’aDF.
e) adquisició d’emissores compatibles amb la xarxa rescat (radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 

Catalunya). serà subvencionable una única emissora per aDF.
— Actuacions de les associacions o federacions d’ADF:
a) actuacions de suport tècnic a les aDF associades.
b) Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals.

3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals:
a) Manteniment de franges perimetrals de prevenció a fi de complir les condicions que estableix la Llei 5/2003 i el Decret 

123/2005.
b) Obertura de parcel·les interiors de titularitat municipal i zones verdes a fi de complir les condicions que estableix la 

Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.
c) Manteniment de parcel·les interiors de titularitat municipal a fi de complir les condicions que estableix la Llei 5/2003 
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i el Decret 123/2005.
El treballs de manteniment es podran fer per mitjans mecànics, però també mitjançant l’acció dels ramats.
Per al conjunt de línies es consideren despeses no subvencionables:
a) Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova contractació específica per a l’actuació 

en concret.
b) Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d’alguna de les línies de subvenció contemplades 

en aquest bases.
c) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o que no siguin 

directament i clarament imputables al projecte subvencionat.
d) L’obertura, eixamplament o pavimentació de camins i l’arranjament del ferm de camins pavimentats.
e) La redacció de plans d’actuació municipal, segons la normativa de protecció civil.
f) Els treballs forestals en què un possible aprofitament comercial cobriria les despeses.
g) Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari.
h) Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta en col·laboració amb 
ajuntaments o altres ens locals.
—  Actuacions d’assistència externa per part de personal tècnic qualificat a les associacions per al foment de la gestió 

forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de biomassa, tals com:
a) Foment de noves adscripcions a Instruments d’Ordenació Forestal Conjunta.
b) Foment de redacció d’Instruments d’Ordenació Conjunta en l’àmbit de l’associació.
c) Elaborar plans d’aprofitaments a partir dels Instruments d’Ordenació Forestal existents.
d) assistència tècnica per a la gestió de subvencions en matèria de GFs de manera conjunta.
e) Redacció dels contractes privats entre l’associació i els socis per a la realització de treballs forestals.
f) Redacció dels plecs de condicions tècniques i administratives de les actuacions i dels contractes entre l’associació i les 

empreses de treballs forestals.
g) Obtenció de permisos i comunicacions.
h) Marcatge, direcció d’obra i seguiment de treballs.
i) Elaboració d’informes de seguiment i valoració d’actuacions.
j) Foment de subministrament de biomassa a ajuntaments, particulars o indústria.
k) Foment de la dinamització de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 

biomassa.
No es consideren subvencionables els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses deduïbles, 
compensables o repercutibles per part de l’ens sol·licitant de la subvenció.
Per a totes les línies, en cas que se subvencioni l’adquisició, la construcció, la rehabilitació o la millora de béns inventariables, 
el període durant el qual el beneficiari haurà de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció, que no 
pot ser inferior a 5 anys en cas de béns inscriptibles en un registre públic ni a 2 anys per a la resta de béns (art. 31.4 de l’LGS).
El període d’execució és de l’1 de gener de l’any de la convocatòria corresponent fins a la data que la convocatòria determini 
com a límit per justificar les despeses.

4. Destinataris
Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:

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 consideració 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 comarques gironines: Les ADF i les associacions i federacions 
d’ADF de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals: els ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que 
compleixin les condicions següents:
• Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
• Disposar d’un projecte executiu aprovat o, quan el projecte no sigui necessari per la naturalesa dels treballs, 

una memòria aprovada per l’ajuntament que determini els treballs sobre la vegetació que s’han de fer per al 
compliment de les obligacions de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en 
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les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals
• Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les 

franges per a les quals es demana subvenció.
• Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari 

de les zones verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció.
4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta. Les associacions, 

agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona que estiguin constituïdes legalment i 
inscrites al registre corresponent i que en el seu àmbit de treball disposin d’un Instrument d’Ordenació Forestal 
Conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui a nivell municipal o supramunicipal 
actuacions de prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa. I que disposin d’un acord de col·laboració amb un 
o varis ajuntaments o altres ens locals.

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.

5. Forma de determinar la quantia de les subvencions
L’import de les subvencions a distribuir entre els sol·licitants no pot superar l’import del crèdit assignat en cada convocatòria 
ni, si s’escau, en les ampliacions que s’acordin. Les condicions de les ampliacions seran les que es determinin específicament 
en cada convocatòria. 
1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Cada sol·licitud serà avaluada d’acord amb els criteris de 

valoració establerts.
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 percentatges 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 màxim 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 superfície municipal. Tanmateix, en cap cas se superarà el límit màxim de 15.000 euros de subvenció per al conjunt de 
conceptes d’aquesta línia.
La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % 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 realitzat durant el període de 25 anys de vigència del conveni que s’haurà de signar entre la Diputació 
i la propietat. A aquest efecte es tindrà en compte el preu per a la fusta en peu o el suro a l’arbre, que serà calculat pels 
tècnics de la Diputació de Girona en funció dels preus a la llotja de Vic. En cas que la memòria contingui una previsió de 
producció que resulti dubtosa, els tècnics de la Diputació de Girona es reserven el dret de sol·licitar l’IOF. En cas que es 
consideri que els valors no s’ajusten a la realitat, es podran prendre com a referència els valors de producció de l’Inventari 
Forestal de Catalunya. 

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. A cada ADF li correspondrà la següent 
dotació mínima en funció de la superfície forestal del seu àmbit, de que aquesta inclogui municipis declarats d’alt risc 
d’incendi segons el decret 64/1995 i de que pertanyi a un Perímetre de Protecció Prioritària. aquesta quantitat haurà de 
ser invertida íntegrament en el concepte subvencionable sol·licitat. 

0 a 2.000 ha de super-
fície forestal 2.000 a 5.000 ha 5.000 a 15.000 ha > 15.000 ha

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500
alt risc d’incendi 1.300 2.200 2.900 4.300
no alt risc d’incendi 1.100 2.000 2.600 4.000

aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament, segons la disponibilitat pressupostària, sense superar mai els 
següents límits.
— 4.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal de fins a 5.000 hectàrees.
— 5.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000 hectàrees.
— 6.100 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees.
— 8.500 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/ suMaTOrI núm associades i 
proporció àrea x = àrea de X/ suMaTOrI àrees i
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La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a l’actuació.
3. Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 

zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys 
forestals:
S’estableix l’import màxim de subvenció per a cada concepte sol·licitat amb els següents valors:
• Per al concepte a (treballs en franges perimetrals de prevenció) l’import màxim de la subvenció serà de 5.000 € per 

municipi..
• Per al concepte b (obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes)  l’import màxim de la subvenció serà de 

2.000 €.
• Per al concepte c (manteniment de parcel·les interiors) l’import màxim de la subvenció serà de 2.000 €.
L’import màxim que es pot atorgar per ajuntament és de 7.000 €.
El percentatge màxim de subvenció per a franges de prevenció, parcel·les interiors municipals i zones verdes serà del 75% 
de les despeses subvencionables.

4.  Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta.
S’avaluarà cada sol·licitud d’acord amb els criteris de valoració establerts. Sobre la base de la qualificació aconseguida, el 
pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es concretarà l’import de la subvenció que es 
concedeix, en proporció als percentatges i els màxims que s’exposen a continuació:

– L’import màxim que es pot atorgar per sol·licitud és de 3.000 €.
– L’import màxim subvencionable serà del 50 % del total de la despesa prevista.
– Cada associació pot presentar, com a màxim, una sola sol·licitud.

Les subvencions s’atorgaran per ordre de puntuació fins a exhaurir la dotació prevista en la convocatòria.
En tot cas, les subvencions de totes les línies s’entenen fixades en el percentatge establert en la resolució de la concessió a l’efecte 
del pagament de les quantitats justificades. Si el cost de l’actuació subvencionada finalment resulta superior, la subvenció es 
mantindrà en la quantia atorgada inicialment. D’altra banda, si la justificació és inferior a la quantitat determinada com 
a despesa a justificar, es lliurarà l’import 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.
Per als treballs silvícoles, d’arranjament i sega de marges de camins, d’adquisició i instal·lació de càmeres digitals i d’obertura 
o manteniment de franges perimetrals de prevenció s’estableixen els imports unitaris de referència següents, als quals s’aplica 
el percentatge màxim de subvenció per calcular el límit de l’import de la subvenció: 
Treballs silvícoles

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura inferior al 50 % i diàmetres inferiors 
a 5 cm: 600 euros/ha.

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres 
superiors a 5 cm: 750 euros/ha.

c) estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50 %, cobertura superior al 50 % i diàmetres 
superiors a 5 cm: 900 euros/ha.

d) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 800 euros/ha.
e) estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400 euros/ha.
f) Aclarides o selecció de tanys: 800 euros/ha.

Camins (per a aDF)
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldòzer: 350 euros/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 600 euros/km.
c) Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb sega lateral mecanitzada dels marges 

(inclou els dos marges): 750 euros/km.
d) sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 150 euros/km.

Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals
• Adquisició i instal·lació d’una càmera: 600 €

Treballs en franges perimetrals de prevenció  parcel·les interiors i zones verdes
a)  Obertura: 2.000 euros/ha
b)  Manteniment: 850 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. 
En relació les línies 1 i 4, per tal de poder atendre el màxim nombre de sol·licituds possible, segons la disponibilitat 
pressupostària, es podrà reduir el nombre de conceptes subvencionats per sol·licitant sobre la base dels criteris de valoració 
establerts en aquestes bases. Un cop fet això, si l’import total sol·licitat encara supera el crèdit disponible, els imports atorgats es 
poden reduir proporcionalment respecte als imports sol·licitats o màxims atorgables per tal de poder atendre més sol·licituds. 
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La Diputació de Girona podrà atorgar un import menor del que s’ha sol·licitat o del màxim atorgable, segons sigui el cas, 
amb l’objectiu de repartir a parts iguals el pressupost disponible entre accions que gaudeixin de la mateixa puntuació. si el 
repartiment del pressupost disponible entre accions amb la mateixa puntuació representés una disminució de l’import per 
atorgar que donés com a resultat menys del 50 % del màxim atorgable o demanat, segons sigui el cas, es podran no atendre 
les accions que es considerin tècnicament menys rellevants en analitzar la conveniència i urgència de les propostes, la seva 
dimensió econòmica, l’abast territorial o poblacional, el percentatge de cofinançament a què s’ha compromès el beneficiari o 
els efectes directes de millora de la gestió forestal.
No seran ateses les sol·licituds en què l’import de la subvenció resulti inferior a 300 euros, sempre i quan aquest import no 
sigui superior al 50% del sol·licitat.
La quantia de cada subvenció depèn de la valoració que es farà de les sol·licituds. Cada sol·licitud s’avaluarà d’acord amb els 
criteris establerts a la base 6 i, atesa la qualificació aconseguida en el cas de les línies 1, 3 i 4 o les característiques del sol·licitant 
en el cas de la línia 2, el pressupost presentat i la dotació pressupostària establerta en la convocatòria, es determinarà l’import 
de la subvenció a atorgar, així com el percentatge que representa sobre el pressupost de l’activitat o projecte. L’import de la 
subvenció concedida no podrà superar el límit superior establert en cada cas.

6. Criteris de valoració
Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible.
La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris següents:

Criteris nombre de punts
Creació de reserves forestals en boscos madurs* Fins a 10*
Ampliació de reserves forestals en boscos madurs** Fins a 10**
Foment de la ramaderia extensiva 7
recuperació d’espais oberts per a ús de pastura 6
Actuacions del Programa Anual de Millores en forests d’utilitat pública 5
Treballs de millora forestal previstos en un instrument d’ordenació forestal (IOF) o en un Pla de 
prevenció d’incendis en terrenys de titularitat municipal 5

Custòdia de boscos de titularitat privada 4
Gestió tècnica de la forest 3

*En cas d’establiment de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat com a subvencionable, caldrà que obtingui 
un mínim de 6 punts, a més de puntuar en el criteri 6 i en un dels criteris 8 o 9, d’acord amb els criteris de valoració que 
es relacionen en l’annex I d’aquestes bases.
**En cas d’ampliació de reserves forestals, per tal que un bosc sigui considerat com a subvencionable, caldrà que obtingui 
un mínim de 5 punts d’acord amb els criteris de valoració que es relacionen en l’annex II d’aquestes bases.

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació 
podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària.
Línia 2: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.
No s’estableixen criteris de valoració per a la línia 2, als sol·licitants de la qual els correspondrà una dotació mínima segons 
el que s’ha indicat en la base 5, en les taules corresponents, pel que fa a les ADF, i en la fórmula, pel que fa a federacions i 
associacions d’aDF.
Línia 3: Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració següents:

a) Haver establert el servei municipal de prevenció d’incendis. 
Paràmetres de puntuació: en el cas que l’ajuntament hagi aprovat l’ordenança reguladora del servei municipal de 

prevenció d’incendis es comptabilitzaran 2 punts.
b) Municipi de menor nombre d’habitants.

Paràmetres de puntuació: es ponderarà el número d’habitants segons la darrera actualització de l’Institut d’estadística 
de Catalunya segons la fórmula següent: 
2 - (nº habitants/1.000)

c) Municipi de major superfície
Paràmetres de puntuació: Es ponderarà la superfície de cada municipi segons la darrera actualització de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya segons la fórmula següent: 2x(superfície municipi/superfície del municipi de major 
superfície que ha demanat la subvenció).

d) Municipi d’alt risc d’incendi segons el Decret 64/95
Paràmetres de puntuació: En el cas que el municipi estigui definit com a municipi amb alt risc d’incendi segons el 
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Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals, es comptabilitzaran 
2 punts.

e) Municipi situat dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària
Paràmetres de puntuació: en el cas que el municipi es trobi dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària (PPP), es 
comptabilitzaran 2 punts. 
Aquesta informació es pot consultar al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
concretament a la cartografia Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d’incendis forestals.

Les sol·licituds seran seleccionades seguint l’ordre de més a menys puntuació, de manera que les que tinguin menys puntuació 
podrien no ser ateses en cas de manca de disponibilitat pressupostària.
Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta.
es valoraran les accions presentades seguint els criteris de valoració que es detallen a continuació.

VaLOraCIÓ GeneraL 
La transcendència del projecte quant a prevenció d’incendis: (màxim 2 punts)
• Alta: l’actuació té una incidència directa en la reducció del risc d’incendi dins l’àrea de treball 
de l’associació 2

• Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la reducció del risc d’incendi dins l’àrea de 
treball de l’associació 1

La transcendència del projecte quant a promoció de circuits locals de producció i consum de bio-
massa: (màxim 2 punts)

• Alta: l’actuació té una incidència directa en la promoció de circuits locals de producció i consum 
de biomassa 2

• Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la promoció de circuits locals de producció i 
consum de biomassa 1

La superfície forestal objecte del projecte: (màxim 2 punts)
• És superior a 50 ha 2
• És entre 25 i 50 ha 1,5
• És inferior a 25 ha 1
La definició de la proposta: (màxim 2 punts)
• La qualitat tècnica del projecte. 2
• La claredat en el projecte: objectius, metodologia. 1
Quan les actuacions es realitzin dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària 1
Quan les actuacions es realitzin dins un acord de col·laboració amb  ajuntaments o altres ens locals 1

Els ajuts de les línies 1, 3 i 4 s’atorgaran en funció de la puntuació i per ordre decreixent, començant per l’expedient amb 
la puntuació més alta i atorgant a cada expedient el percentatge d’ajut que li correspon segons la puntuació obtinguda. El 
percentatge d’ajut serà el següent:

a) expedients amb una puntuació igual o superior a 6: 100 % de la subvenció màxima atorgable
b) expedients amb una puntuació entre 4,5 i 5,99: 75 % de la subvenció màxima atorgable
c) expedients amb una puntuació de menys de 4,5: 60 % de la subvenció màxima atorgable

el percentatge resultant respecte a la despesa elegible serà el resultat d’aplicar aquests percentatges als imports que la base 
5 estableix com a màxims, i es definirà en la resolució. En cas que l’aplicació d’aquests percentatges no esgoti la dotació 
disponible, l’import disponible s’atorgarà per ordre decreixent entre les sol·licituds de major a menor puntuació fins a esgotar 
la dotació; en cas que hi hagi sol·licituds amb la mateixa puntuació, l’import disponible es repartirà a parts iguals entre les 
sol·licituds. En qualsevol cas la repartició es realitzarà fins a assolir, com a molt, els imports i percentatges que la base 5 
estableix com a màxims. 
Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgar-se subvencions per import inferior al 
màxim atorgable. No s’atorgaran les subvencions l’import de les quals no assoleixi el 35 % de l’import sol·licitat o màxim 
atorgable. 

7. Procediment de presentació de les sol·licituds
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, han d’estar signades per la 
persona que representi legalment l’entitat.
Cal formular les sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona [www.ddgi.cat/
subvencions], acompanyat de la documentació annexa següent:
1.  Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible:

a) En tots els casos, memòria detallada, i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la subvenció.
b) Per a les actuacions del concepte f), impresos M-1 i M-2. Es podrà acceptar la presentació únicament de l’imprès M-1, 
ja presentat a l’administració forestal. En aquest cas el pagament de la subvenció quedarà supeditat a la presentació del 
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model M-2 amb la documentació justificativa de la despesa.
c) Per a les actuacions del concepte g), Justificació documental dels treballs que s’han de realitzar, mitjançant una còpia 
dels fulls del document de planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la subvenció, si no s’ha 
aportat anteriorment.

2.  Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines:
a) Memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la subvenció. En cas que es tracti 
d’una actuació contemplada en un PPIF, caldrà incloure la referència a l’element a actuar (camí, franja, infraestructura 
estratègica,...) que consta en aquest document.
b) Per a les actuacions del concepte a), Justificació documental dels treballs que s’han de realitzar, mitjançant una còpia 
dels fulls del document de planejament en què figurin les actuacions per a les quals es demana la subvenció, si no s’ha 
aportat anteriorment. 
c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges, la memòria haurà de fer constar les longituds 
d’arranjament i/o de neteja de marges en metres o en quilòmetres i la cartografia haurà de marcar els trams, diferenciant 
les actuacions per a les quals es demana la subvenció. No caldrà aportar cartografia específica si ja s’ha fet amb anterioritat, 
sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o codi, de quin camí es tracta. 

3.  Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de manteniment de franges de protecció perimetrals, 
zones verdes i parcel·les interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals:

a) En tots els casos, memòria detallada, pressupost desglossat i cartografia de l’actuació per a la qual es demana la 
subvenció. 

b) Certificat d’aprovació definitiva del plànol de delimitació en el cas que l’ajuntament  no l’hagi tramès anteriorment a 
la Diputació de Girona.

c) En el cas que es demani subvenció per al manteniment de franges i no s’hagi tramès anteriorment a la Diputació de 
Girona, certificat d’aprovació del projecte executiu d’obertura i manteniment de les franges de prevenció segons la 
Llei 5/2003 o de la memòria valorada.

d) En cas que se sol·liciti subvenció per a l’obertura o manteniment de parcel·les interiors i/o zones verdes, certificat del 
secretari i/o interventor que acrediti la titularitat municipal del terrenys per als quals es demana la subvenció, i que 
contingui les referències  cadastrals, la superfície i el tipus d’actuació a realitzar a cada parcel·la, d’acord amb el model 
adjunt al formulari de sol·licitud. La Diputació de Girona es reserva el dret, en qualsevol moment, de comprovar que 
la informació presentada s’ajusti a la realitat.

e) Si s’escau, certificat d’haver aprovat l’ordenança reguladora del servei municipal de prevenció d’incendis.
f) Certificat de compromís de comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació segons el 

model normalitzat de comunicació de tallada d’arbres per canvi d’ús o obra autoritzada i si s’escau, de sol·licitar el 
permís per treballs forestals en període d’alt risc d’incendi.

g) Justificació d’haver executat l’obertura de franges (factures de treballs forestals fets, certificat final d’obra o certificat 
del secretari-interventor.)

4. Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la gestió forestal conjunta.
a) Memòria valorada, que ha d’incloure com a mínim els apartats següents: 

a. Antecedents i justificació dels treballs proposats;
b. Descripció detallada i cartografia de les actuacions proposades i de com es duran a terme; 
c. Pressupost detallat amb costos directes i indirectes; 
d. Identificació dels resultats esperats;

b) Acord de col·laboració amb un o varis ajuntaments o altres ens locals pel desenvolupament de les actuacions 
sol·licitades

c) si s’escau, compromís segons el qual, abans d’iniciar els treballs, es disposarà de tots els permisos i autoritzacions de 
les administracions públiques competents, en cas que siguin necessaris.

Les sol·licituds, la presentació de les quals ha de ser telemàtica, han d’estar signades electrònicament mitjançant un certificat 
validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya.
Els defectes de la sol·licitud s’han d’esmenar, després del requeriment i amb l’advertència de desistiment, en el termini màxim 
de 10 dies des de la notificació. Si transcorregut aquest termini no s’han fet les esmenes oportunes, s’entendrà que la persona 
interessada ha desistit de la seva sol·licitud. Aleshores es dictarà la resolució prèvia, d’acord amb els termes previstos a la 
legislació de procediment administratiu, i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.
La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la sol·licitud deixen 
sense efecte aquest tràmit des del moment en què es coneguin, prèvia audiència de la persona interessada, i, en conseqüència, 
comporten la inadmissió de la sol·licitud. També poden ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat 
a la concessió.

8. Instrucció del procediment i avaluació de les sol·licituds
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La instrucció i l’ordenació de l’expedient per atorgar les subvencions previstes en aquestes bases corresponen al servei de 
Medi ambient de la Diputació de Girona, sense perjudici de les delegacions que es considerin oportunes.
Les actuacions d’instrucció comprenen:

• La comprovació del compliment dels requisits per accedir a la condició de beneficiari establerts en aquestes bases.
• L’avaluació de les sol·licituds, efectuada d’acord amb els criteris establerts en aquestes bases.
• La petició dels informes, la informació o l’assessorament que es considerin necessaris, en cas que l’estudi de la 

documentació no sigui suficient per determinar la proposta.
Una vegada avaluades les sol·licituds, la Comissió Avaluadora ha d’emetre un informe en què s’ha de concretar el resultat de 
l’avaluació efectuada.
El Servei de Medi Ambient, en vista de l’expedient i de l’informe de la Comissió Avaluadora, ha de formular la proposta de 
resolució, motivada degudament, la qual ha d’expressar la llista de beneficiaris proposats per a l’atorgament de la subvenció 
i la quantia d’aquesta, així com la relació dels sol·licitants exclosos, en què s’indiqui la causa de l’exclusió.
La Comissió avaluadora d’aquestes subvencions estarà integrada pels membres següents:
Presidenta: la presidenta de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat
Vicepresidenta: la diputada de Medi ambient
Vocals:
el cap del servei de Medi ambient.
Un tècnic forestal del Servei de Medi Ambient.
un tècnic de la Direcció General de Prevenció, extinció d’Incendis i salvaments, nomenat per la direcció dels serveis 
Territorials a Girona del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya.
Un tècnic forestal nomenat per la direcció dels Serveis Territorials a Girona del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
alimentació i Medi natural.
Secretària: la secretària de la Comissió Informativa de Territori i Sostenibilitat.
La Comissió es considerarà vàlidament constituïda amb la presència mínima del president i dos vocals, un dels quals actuarà 
com a secretari. La presidenta de la Comissió avaluadora podrà delegar l’assistència en la vicepresidenta.
els grups polítics de la Diputació de Girona podran designar un representant a la Comissió avaluadora, el qual hi serà amb 
veu i sense vot.

9. Procediment de resolució i notificació
La proposta de resolució serà sotmesa a consideració de la Junta de Govern, la qual resoldrà definitivament l’atorgament de 
les subvencions. 
Es notificarà la resolució de manera individualitzada a tots els beneficiaris, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals 
s’hagi desestimat.
La Junta de Govern de la Diputació ha d’emetre la resolució corresponent en el termini màxim de sis mesos, a comptar de 
l’acabament del període de presentació de les sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini sense que s’hagi adoptat la 
resolució, els sol·licitants han d’entendre desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu.
La resolució contindrà, si s’escau, la relació ordenada de tots els peticionaris que no hagin obtingut la subvenció perquè 
s’hagi esgotat la quantia màxima del crèdit fixat a la convocatòria, en què caldrà indicar la puntuació aconseguida. Si 
algun beneficiari renunciés a la subvenció, el president de la Diputació de Girona pot concedir la subvenció al sol·licitant o 
sol·licitants següents, d’acord amb l’ordre de puntuació, sempre que amb la renúncia s’hagués alliberat crèdit suficient per 
atendre almenys una de les sol·licituds denegades. El president de la comissió avaluadora haurà de comunicar aquesta opció 
a l’interessat per tal que accedeixi a la proposta de subvenció en el termini improrrogable de 15 dies. una vegada l’interessat 
hagi acceptat la proposta, el president de la Diputació de Girona dictarà l’acte de concessió i el notificarà.

10. Forma d’acceptació
Una vegada comunicada la concessió de l’ajuda, si en el termini d’un mes el beneficiari no manifesta el contrari, s’entendrà 
que accepta la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin d’aplicació.
En el cas dels beneficiaris que sol·licitin una bestreta de la subvenció, quan aquesta hagi estat prevista en la convocatòria 
corresponent, la presentació de la sol·licitud de bestreta comportarà l’acceptació explícita de la subvenció. 

11. Justificació
11.1. Forma de justificar
Els beneficiaris hauran de presentar la justificació mitjançant el model de compte justificatiu simplificat normalitzat.
A l’efecte de la justificació es podran presentar totes les despeses imputables a l’actuació subvencionada que, conforme a dret, 
s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució, amb independència que s’hagin abonat o no als creditors corresponents.
El compte justificatiu haurà de contenir, com a mínim, la informació següent:
• La relació classificada de les despeses de l’activitat o del projecte, amb la identificació del proveïdor, el número de 

document, l’import, el concepte i la data d’emissió de la factura. 
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A més del model de compte justificatiu normalitzat degudament omplert, la justificació haurà de incloure la documentació 
següent:

1. Memòria explicativa amb imatges dels treballs i explicació dels resultats. en el cas de la sega o arranjament de camins 
per part de les ADF, haurà d’incorporar la relació dels camins executats d’acord amb la sol·licitud presentada, amb la 
longitud parcial i total realitzada i el cost econòmic dels treballs. 

2. Un document demostratiu de què s’ha fet constar el suport de la Diputació de Girona en qualsevol acte de publicitat 
o difusió (còpia de pantalla de pàgina web, còpia de publicació, fotografia de rètols, o altres) o bé, si s’escau, en el cas 
de les ADF, certificat conforme no es disposa de cap medi de difusió on fer constar aquest suport.

3. Per a les línies 1 i 3, certificat del secretari o la secretària municipal que acrediti que la contractació s’ha realitzat d’acord 
amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic 
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, i la 
resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa

Quan sigui el cas, la documentació complementària següent: 
• Acord de custòdia signat.
• El programa anual de millores (imprès M-2), aprovat per la Generalitat de Catalunya, si no s’ha presentat amb la 

sol·licitud.
• En el cas de redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals, una còpia en format digital del 

document redactat. Aquesta haurà de contenir els elements de la cartografia en format shape (.shp).
A més de la documentació anterior, cal aportar, segons cadascuna de les línies que es defineixen a continuació:
Línia 1. Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible. Per al concepte d’establiment de reserves forestals, un cop 
signat el conveni entre l’ajuntament i la Diputació de Girona, segons l’annex III, l’ajuntament haurà de tramitar la modificació 
de l’IOF per incloure-hi la designació de la reserva forestal per un període mínim de 25 anys. 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 mitjançant 
la modificació de l’IOF. El conveni signat i la petició de pagament hauran de ser presentats dins el període de justificació 
establert per la convocatòria, sens prejudici de que la Diputació de Girona estableixi un altre termini en la resolució de la 
convocatòria. La còpia del document d’aprovació de la modificació de l’IOF per part de l’organisme competent s’haurà de 
presentar a la Diputació de Girona en el termini d’un any a partir de la signatura del conveni corresponent. en cas de què 
en el termini indicat la modificació no es trobés aprovada, caldrà que l’ajuntament presenti l’informe de sol·licitud de la 
modificació emès pel tècnic de l’administració competent.
Línia 2. Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines. Factures o altres justificants de 
despesa. 
no s’acceptaran canvis en els camins objecte d’actuació sense prèvia comunicació i validació pels tècnics del centre gestor.
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplets, es comunicaria a la persona 
interessada la necessitat d’esmenar-los o de completar-los en el termini de 15 dies hàbils.
Si el cost de l’actuació resulta finalment superior al previst en la sol·licitud, la subvenció es mantindrà en la quantia atorgada 
inicialment. 
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.
es reduirà l’import de la subvenció quan els ingressos obtinguts, en el sentit exposat a la base 13 (compatibilitat de 
subvencions), superin la despesa efectiva.
Una vegada examinada la documentació justificativa, amb les comprovacions que calguin, la Diputació de Girona podrà 
reduir la subvenció en cas que no s’acreditin els elements que s’hagin tingut en compte en la concessió, especialment el de 
l’import de la despesa subvencionable.
11.2. Termini
El termini per executar els treballs i justificar les despeses subvencionades és el que defineixi la convocatòria corresponent. 
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 la proposta, d’acord amb el que preveu l’Ordenança general de subvencions.

12. Pagament 
El pagament de la subvenció es tramitarà previ informe tècnic favorable del centre gestor.
La subvenció es farà efectiva en un sol pagament, una vegada justificada la subvenció. Les subvencions de la línia 1 podran 
ser fetes efectives en dos pagaments quan es tracti de la constitució de reserves forestals, les quals podran ser pagades a la 
presentació dels justificants corresponents, independentment que hi hagi altres actuacions pendents de ser executades. 
El pagament de la subvenció s’efectuarà mitjançant una transferència bancària.
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13. Compatibilitat de subvencions 
Les subvencions objecte d’aquestes bases són compatibles amb qualsevol altre tipus d’ajuda, sempre que la suma de tots els 
ingressos vinculats a la despesa subvencionada, ja siguin subvencions, taxes, preus públics o altres ingressos, no sobrepassi 
el cost total de l’actuació subvencionada.

14. subcontractació 
Es permet que les entitats beneficiàries subcontractin les actuacions objecte de subvenció, però les obligacions econòmiques 
que se’n derivin han d’anar a càrrec de l’entitat respectiva.

15. Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, els beneficiaris podran sol·licitar un únic canvi de l’objecte o el destí 
de la subvenció atorgada per causes justificades i sempre que el nou objecte tingui igual o superior puntuació que l’original, 
o sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de finançament, per causes justificades. Els canvis de destinació 
podran ser sol·licitats fins a un mes abans del termini de la justificació de la subvenció.
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.

16. Invalidesa, revocació i reintegrament
La Diputació de Girona podrà revocar totalment o parcial les subvencions. En aquest cas, el beneficiari tindrà l’obligació de 
retornar l’import rebut i de pagar l’interès de demora corresponent, d’acord amb els supòsits següents:

a) els que recull l’article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
b) en cas d’incompliment d’altres obligacions que s’estableixen en aquestes bases.
c) altres supòsits que preveu la normativa reguladora de subvencions.

el servei de Medi ambient tramitarà, si escau, els expedients d’invalidesa, revocació i reintegrament de les subvencions 
concedides, i la Junta de Govern de la Diputació serà l’òrgan competent per adoptar els acords corresponents.

17. Prohibició de contractació amb persones vinculades
Els beneficiaris no podran concertar l’execució total o parcial de les activitats subvencionades amb persones o entitats amb 
qui estiguin vinculats, llevat que la contractació es realitzi amb les condicions normals de mercat i s’obtingui l’autorització de 
l’òrgan concedent de la Diputació de Girona. 
Tampoc no se’n podrà concertar l’execució en els altres supòsits que preveu l’article 29.7 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions.

18. Protecció de dades
En el cas que l’objecte de la subvenció inclogui el tractament de dades de caràcter personal, els beneficiaris i les entitats 
col·laboradores han de complir la normativa i han d’adoptar i implementar els principis i les mesures que estableix el 
reglament (ue) 2016/679 del Parlament de europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones 
físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de aquestes dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de 
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.
La Diputació de Girona tractarà les dades personals dels interlocutors de la entitat en el marc de la gestió de subvencions. 
Aquestes dades personals, d’utilització exclusivament professional, seran tractades en el marc de la legislació vigent en 
protecció de dades de caràcter personal i seran conservades com a part del procediment administratiu. Podran accedir, 
rectificar, suprimir i exercir la resta dels seus drets adreçant-se al Delegat de Protecció de Dades de la Diputació de Girona, 
amb domicili a la pujada de Sant Martí, 4-5, 17004, de Girona o bé per correu electrònic a dpd@ddgi.cat.

19. Verificació i control
Els comptes justificatius que compleixin els requisits establerts per la Diputació de Girona s’entendran com a documents 
suficients per acreditar el destí de la subvenció concedida. 
No obstant això, els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació que pugui efectuar la Diputació 
de Girona, i a qualsevol altra actuació de comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control 
competents, tant nacionals com comunitaris, així com a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les 
actuacions anteriors.
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20. Obligació de difusió i publicitat
Els beneficiaris han de fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona en qualsevol acte, publicitat 
o difusió en relació amb les actuacions que siguin objecte de subvenció, encara que l’actuació ja hagi estat realitzada. Com a 
mínim caldrà, que es faci constar la subvenció obtinguda mitjançant una notícia inserida a la pàgina web del beneficiari i amb 
la instal·lació d’un rètol en el lloc dels treballs en què hi ha de constar la col·laboració de la Diputació de Girona. En cas de no 
disposar de pàgina web, al menys, caldrà haver senyalitzat les actuacions sobre el territori amb el rètol en què hi ha de constar 
la col·laboració de la Diputació de Girona.
si s’incompleix aquesta obligació, i sens perjudici de les responsabilitats en què, per aplicació del règim establert en el títol IV 
de la Llei general de subvencions, puguin correspondre, s’aplicaran les regles següents:

a) Si encara és possible el compliment de l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent ha de requerir el beneficiari 
perquè adopti les mesures de difusió establertes en un termini no superior a 15 dies, i l’ha d’advertir de manera expressa 
que aquest incompliment pot comportar la revocació de la subvenció.
b) Si pel fet d’haver-se desenvolupat les activitats afectades per aquestes mesures no és possible el compliment de 
l’obligació en els termes establerts, l’òrgan concedent pot establir mesures alternatives, sempre que permetin fer la difusió 
del finançament públic rebut. En el requeriment que l’òrgan concedent dirigeixi al beneficiari, s’ha de fixar un termini 
no superior a 15 dies per a l’adopció de l’acte corresponent, i se l’ha d’advertir que l’incompliment pot comportar la 
revocació de la subvenció.

21. Altres obligacions del beneficiaris
a) Complir l’objectiu, executar el projecte, fer l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de les 
subvencions.
b) 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. 
c) 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.
d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents exigits en la legislació general i sectorial 
aplicable al beneficiari. 
e) 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.
f) Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable.
g) en el cas de les aDF, quan l’import de la despesa subvencionable superi els llindars establerts a la normativa de 
contractes públics per a la contractació menor, s’han de sol·licitar com a mínim tres ofertes a diferents proveïdors, amb 
caràcter previ a la contracció del compromís per a l’execució de l’obra, la prestació de servei o el lliurament del bé, tret 
que per les seves característiques especials no hi hagi en el mercat suficient nombre d’entitats que puguin portar a terme 
l’execució, prestació o lliurament requerits, o tret que la despesa s’hagi fet amb anterioritat a la concessió de la subvenció.
h) En el cas dels ajuntaments i EMD, aportar un certificat del secretari o la secretària que acrediti que la contractació s’ha 
realitzat d’acord amb el que estableix la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/ue i 2014/24/
UE, de 26 de febrer de 2014, i la resta de normativa vigent en matèria de contractació administrativa.
i) en compliment del que estableix l’article 15.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, les persones jurídiques a les quals 
s’hagi concedit una subvenció per un import superior a 10.000 € han de comunicar a l’òrgan concedent, mitjançant una 
declaració responsable, la informació relativa a les retribucions dels seus òrgans de direcció o administració.

22. Principis ètics i de conducta
Els beneficiaris d’ajuts públics han d’adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar 
o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació 
d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment s’abstindran de realitzar 
qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència.
Amb caràcter general, els beneficiaris d’ajuts públics, en l’exercici de la seva activitat, assumeixen les obligacions següents:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions corresponents 
a l’activitat objecte de subvenció o ajut públic.
b) no realitzar accions que posin en risc l’interès públic.
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o ajuts, o en els 
processos derivats d’aquestes convocatòries.

En particular, els beneficiaris de subvencions o ajuts públics assumeixen les obligacions següents:
a) Comunicar immediatament a l’òrgan competent les possibles situacions de conflicte d’interessos.
b) No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació de la subvenció o ajut.
c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni per a terceres 
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persones, amb la voluntat d’incidir en un procediment d’adjudicació de subvenció o ajut.
d) Col·laborar amb l’òrgan competent en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del 
compliment de les obligacions establertes en les bases de la convocatòria, particularment facilitant la informació que els 
sigui sol·licitada per a les finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.
e) Complir les obligacions de facilitar la informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació 
amb l’administració o les administracions de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal, en el supòsits establerts en l’apartat quart de l’article 3 de la Llei de 
transparència.

en cas d’incompliment dels principis ètics i regles de conducta seran d’aplicació el règim sancionador que recull la Llei 
19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que estableix l’article 84 pel que fa a beneficiaris d’ajuts públics, sens perjudici 
d’altres possibles conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

23. règim jurídic
El marc normatiu pel qual es regeixen aquestes subvencions és:

a) La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
b) La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
c) el reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei general de subvencions.
d) el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny.
e) L’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona.
f) Les Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Girona.
g) Qualsevol altra disposició normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte. 

24. Interpretació
La facultat d’interpretació i aplicació d’aquestes bases recau exclusivament en la Diputació de Girona, i correspon a la 
Presidència d’aquest ens la resolució de les incidències que es produeixin en la seva gestió i execució, llevat de l’aprovació 
dels actes expressament atribuïts a la competència d’altres òrgans en aquestes mateixes bases.

25. Vigència
Aquestes bases regeixen des del dia següent al de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província de Girona 
(BOPG), i seran vigents fins que se n’acordi la modificació o derogació. 
Disposició addicional primera
En el supòsit que durant el termini d’informació pública de les bases s’hi formulin al·legacions o que una vegada aprovades 
definitivament s’hi interposi recurs, l’òrgan competent per resoldre’ls, així com per resoldre els recursos que s’interposin 
contra l’aprovació o la resolució de la convocatòria corresponent, serà el president de la Diputació. D’aquestes resolucions del 
president se’n donarà compte en la primera sessió que es dugui a terme del Ple de la Diputació.
Disposició addicional segona
Les convocatòries amb subjecció a les presents bases podran ser aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de 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 tercera
L’extracte de les convocatòries de les subvencions regulades en aquestes bases, previst a l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, 
general de subvencions, es publicarà en el BOPG.

anneX I: 
Criteris de valoració per a les reserves forestals de nova creació.
En el cas de sol·licituds per a l’establiment de noves reserves forestals, és a dir, que no representin l’ampliació de reserves 
forestals ja existents, la idoneïtat d’aquests boscos serà decidida mitjançant els paràmetres següents, coincidents amb els 
criteris de valoració inicial de rodals madurs del projecte Life RedBosques.

CrITerI LLInDar InFerIOr PunTuaCIÓ
1 número d’espècies arbòries presents >=2 1
2 número d’estrats verticals (1-2-3) 3 1
3 Existència de forats en el dosser superior de capçades (FCC Gaps) >=10% 1
4 existència de regenerat (FCC) >=5% 1
5 existència de regenerat avançat (peus superiors a CD5) >=5% 1
6 Màxim diàmetre normal >3Ho* 1
7 Forma principal de massa Irregular 1
8 Existència de fusta morta en peu, mitjana/gruixuda sí 1
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9 Existència de fusta morta a terra, mitjana/gruixuda sí 1
10 Presència de microhàbitats en els arbres del rodal 2 de 3 1

*Tres vegades l’alçada dominant, expressada en centímetres

anneX II: 
Criteris de valoració per a l’ampliació de reserves forestals existents
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); 
— 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
— fauna i/o flora amb bona diversitat específica i amb riquesa d’espècies indicadores de bosc madur (valor 1);
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— fauna i/o flora amb diversitat específica mitjana i presència de com a mínim una espècie indicadora de bosc madur 
(valor 0,5);
— fauna i/o flora amb diversitat específica baixa i sense presència d’espècies indicadores de bosc madur (valor 0).

anneX III
COnVenI enTre La DIPuTaCIÓ De GIrOna I L’aJunTaMenT De XXXXXX, PrOPIeTarI 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. ...................., assistit pel secretari general, el sr. ...................., 
en virtut de les facultats conferides per acord del Ple del dia .........
L’aJunTaMenT De ..............., representat per l’alcalde/essa, assistit pel / per la secretari/ària de la corporació, el/la sr./
Sra. <nom i cognoms>, propietari/ària de la finca ..........................

2. anTeCeDenTs I MOTIVaCIÓ
1. L’Ajuntament de ............... és el propietari 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 I, 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 l’Ajuntament de ........................ 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 I.
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. 
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. En cas què l’organisme competent de la Generalitat de Catalunya no hagi aprovat la modificació dins del 
període establert l’Ajuntament haurà de presentar l’informe de sol·licitud de modificació emès pel tècnic competent. 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.
L’import de la subvenció obtinguda haurà de ser incorporat al fons de millores de l’any següent.
Quart. En cas de venda de la finca durant el període de 25 anys de durada de les obligacions que estableix 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 de les obligacions que estableix aquest 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 de les obligacions que estableix aquest conveni, 
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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 és de quatre anys, prorrogable a quatre més, a comptar des de la data de la seva signatura, 
si bé les obligacions que en ell s’estableixen són vigents fins al / a l’ XX de/d’XXXXXX de XXXX, sense perjudici que aquestes 
es puguin prorrogar per acord mutu, mitjançant un nou conveni.
Vuitè. no obstant el que s’ha establert anteriorment, són causes d’extinció anticipada de la vigència d’aquest conveni o de 
les obligacions que s’hi estableixen 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 el termini de vigència de les obligacions que estableix 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.
I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, el signen per duplicat.”

De conformitat amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats 
i serveis dels ens locals, les bases se sotmeten a informació pública per un termini de 20 dies hàbils, mitjançant anunci al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis electrònic (e-Tauler) de la corporació i, per referència, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya. La data d’inici del còmput serà l’endemà de la publicació al DOGC, en aplicació de l’article 30.3 de 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin al·legacions i/o reclamacions, les bases quedaran 
aprovades definitivament.

Girona, 27 de novembre de 2019 

Pau Preses i Bertran 
President accidental 
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