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AJUTS ALS AJUNTAMENTS DE LES COMARQUES GIRONINES  
PER A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE I TRACTAMENTS 

SILVÍCOLES DE MILLORA. ANY 2023. 
 
 
Destinataris: 
Els ajuntaments i/o les entitats municipals descentralitzades (EMD) de municipis de la 
província de Girona que tinguin aprovat el plànol de delimitació, d’acord amb la Llei 5/2003, 
de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis en les urbanitzacions, els nuclis de 
població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, i 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 a 
de l’apartat 3.1, qualsevol ajuntament de la demarcació, i en el cas del concepte d, tots els 
ajuntaments o EMD que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat 
privada. 
 
 

 

• 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: Són subvencionables les actuacions següents: 
 
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 
corresponent en el període establert anteriorment. L’import de la subvenció obtinguda haurà de 
ser incorporat al fons de millores de l’any següent. 
 
a.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 per al foment de la ramaderia extensiva* 
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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 quals 
es prioritzin els objectius de conservació. 

 
e) En els terrenys forestals declarats d’utilitat pública, la realització d’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 l’informe tècnic favorable de l’organisme competent de la Generalitat. * 
 
g) La realització de tasques de gestió tècnica de les forests: redacció, si s’escau, dels 
programes anuals de millores i d’aprofitaments, assistència tècnica a la gestió, 
assenyalaments, mesuraments, reconeixements i totes les actuacions obligades per la 
legislació. 
 
* En tots els casos, s’exclou el concepte de: arranjament de camins, atès que aquest concepte s’atén des del fons de 
subvencions del Servei de Cooperació Local de la Diputació de Girona. 

 
Actuacions 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. 

 
Import màxim de la subvenció: 
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: 
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• Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 hectàrees i EMD’s: 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 al concepte 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. 
 
 
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) 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 e), impresos M-1 i M-2. 
c) Per a les actuacions del concepte f), 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. 

 
 
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: 
 

Criteris  Punts 

Creació de reserves forestals en boscos madurs*  Fins a 9* 

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 5 punts, d’acord amb els criteris de valoració específics (veure les 
bases). 
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** 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. 
 
 
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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