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AJUTS A LES ASSOCIACIONS I AGRUPACIONS DE PROPIETARIS 

FORESTALS PER AL FOMENT DE LA GESTIÓ FORESTAL CONJUNTA 
AMB OBJECTIUS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I / O PRODUCCIÓ DE 

BIOMASSA A LES COMARQUES GIRONINES. ANY 2023. 
 
Destinataris: 
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 més ajuntaments o 
altres ens locals. 
 

 

• Termini de sol·licitud: fins el 30 de novembre de 2022. 
 

• Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de 
portar a terme a partir de l’1 de gener de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023. 

 

• Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2023. 
 

 
Actuacions subvencionables:  
 
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. 
l) Assessorament tècnic per a la dinamització dels plans forestals municipals i els plans 

estratègics. 
m) Assessorament personalitzat als propietaris forestals per a la interpretació i resolució de 

dubtes. 
n) Tasques de comunicació i representació tècnica de l’associació. 
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Import màxim de la subvenció: 
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. 

 
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:  

 
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 més ajuntaments o altres ens locals per al desenvolupament 
de les actuacions sol·licitades. 

C. Justificant d’estar constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.  
D. Justificant de disposar d’un document de planificació estratègica o equivalent. 
E. Acreditació del signatari segons el model estàndard de la Diputació de Girona. 

 

 
Criteris de valoració: La valoració de cadascuna de les sol·licituds presentades serà el resultat de la 
suma de la puntuació obtinguda d’acord amb els criteris següents: 
 

VALORACIÓ GENERAL 

La transcendència del projecte quant a prevenció d’incendis:  

• Alta: l’actuació té una incidència directa en la reducció del risc d’incendi 

dins l’àrea de treball de l’associació.  

• Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la reducció del risc 

d’incendi dins l’àrea de treball de l’associació. 

(màxim 2 punts) 

2 

 

1 

La transcendència del projecte quant a promoció de circuits locals de 

producció i consum de biomassa:  

• Alta: l’actuació té una incidència directa en la promoció de circuits locals de 

producció i consum de biomassa. 

• Mitjana: l’actuació té una incidència indirecta en la promoció de circuits 

locals de producció i consum de biomassa. 

(màxim 2 punts) 

 

2 

 

1 

La superfície forestal objecte del projecte:  

• És superior a 50 ha 

• És entre 25 i 50 ha 

• És inferior a 25 ha 

(màxim 2 punts) 

2 

1,5 

1 

La definició de la proposta:  

• La qualitat tècnica del projecte. 

• La claredat en el projecte: objectius, metodologia. 

(màxim 2 punts) 

2 

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 

administracions locals 

1 
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Nota: Aquesta circular és un resum, o interpretació de l’ANUNCI d’aprovació de les bases específiques reguladores de 
les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals publicat al BOP núm. 144 (29 
de juliol de 2022) on està publicat íntegrament amb totes les disposicions, i de l’EDICTE de la convocatòria 
corresponent  publicat al BOP núm. 179 (19 de setembre de 2022). 
 
 

PER A MÉS INFORMACIÓ I TRAMITAR L’EXPEDIENT,  
PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL 

 

 
 

Santa Coloma de Farners Tel. : 972 842 708 / Fax : 972 843 094 
consorci@forestal.cat / www.forestal.cat 

 
 

Amb el suport de:  
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