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AJUTS ALS AJUNTAMENTS DE MENYS DE 1.000 HABITANTS PER A 
TREBALLS DE MANTENIMENT DE FRANGES DE PROTECCIÓ 

PERIMETRALS, ZONES VERDES I PARCEL·LES. ANY 2023. 
 
 
Destinataris: 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 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 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. 

 

 

• 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) 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 municipals 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 i el Decret 123/2005. 

 
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 que un aprofitament comercial cobriria les despeses. 
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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: 
S’estableix l’import màxim de subvenció per a cada concepte sol·licitat amb els valors 
següents: 
 

Concepte: Import màxim de la 
subvenció (per municipi) 

a Treballs en franges perimetrals de prevenció 6.000 € 

b Obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes 2.000 € 

c Manteniment de parcel·les interiors 2.000 € 

 
L’import màxim que es pot atorgar per municipi és de 7.500 €. 
El percentatge màxim de subvenció per a franges de prevenció, parcel·les interiors municipals i 
zones verdes serà del 75% de les despeses subvencionables. 
 
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, 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 el municipi 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 el manteniment de parcel·les 
interiors i/o zones verdes, certificat del secretari 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) Si se sol·licita el concepte a, caldrà aportar la justificació d’haver executat l’obertura de 
franges (factures de treballs forestals fets, certificat final d’obra o certificat del secretari o 
interventor.) o bé justificació d’haver realitzat els treballs de manteniment l’any anterior 
de les franges dels polígons obligats pels quals es demani la subvenció. 
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Criteris de valoració:  
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. 

 

2 punts. 

b) Municipi de menor nombre d’habitants. 
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 més superfície  
Es ponderarà la superfície de cada municipi segons la darrera 
actualització de l’Institut d’Estadística de Catalunya segons la fórmula 
següent:  

 

2 x (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  
En el cas que el municipi estigui definit com a municipi amb alt risc 
d’incendi segons el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. 

 

2 punts. 

e) Municipi situat dins d’un Perímetre de Protecció Prioritària 
En el cas que el municipi es trobi dins d’un Perímetre de Protecció 
Prioritària (PPP). Aquesta informació es pot consultar al web del 
Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural 
concretament, a la cartografia Perímetres de Protecció Prioritària per a 
la prevenció d’incendis forestals. 

 

2 punts. 

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. 
 
 
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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