CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS

https://bop.diba.cat

L’Assemblea General del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries-Savassona, en
sessió de data 15 de març de 2018, va aprovar les bases de subvencions per al
foment de les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la millora
dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i per a
les instal·lacions tèrmiques amb biomassa a l’àmbit de l'Espai Guilleries-Savassona,
amb el següent contingut:

A

ANUNCI D’APROVACIÓ DE BASES DE LES SUBVENCIONS DEL CONSORCI DE
L’ESPAI NATURAL DE LES GUILLERIES SAVASSONA

-

-

-

-

-

-

Realització de treballs silvícoles de millora forestal no rendibles econòmicament
encaminats a la posada en valor del bosc: estassades, aclarides i selecció de tanys en
plançonedes, eliminació o acordonament de restes forestals.
Treballs silvícoles de tractament de plagues o de reparació dels danys causats per
incendis, nevades, episodis de sequera, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres
estralls.
Realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d’incendis i que
estiguin contemplats en un pla de prevenció municipal o altres instruments de
planejament similar.
Treballs de reforestació inclosos en els plans de gestió, que tinguin com a finalitat la
creació de masses mixtes, la potenciació de la biodiversitat o la substitució de
plantacions d’espècies no autòctones de creixement ràpid.
La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial.
Manteniment de la xarxa viària bàsica, entenent com a tal els camins de titularitat pública
o privada que comuniquen amb masies o explotacions agràries i forestals.
Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals
(primera transformació).
Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació (només per a professionals del
sector forestal que acreditin a la sol·licitud de la subvenció que més del 50% dels seus
ingressos provenen d’aquestes activitats).
Adquisició i manteniment dels equips d’extinció en el cas de les Associacions de Defensa
Forestal (ADF).
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1.1. Subvencions per a explotacions forestals:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Poden ser objecte de subvenció les següents actuacions:

B

És objecte de les presents bases la regulació del procediment de sol·licitud, tramitació,
concessió, pagament i justificació de les subvencions corresponents a l'exercici de 2018,
destinades a fomentar les explotacions forestals i les empreses agrícoles – ramaderes, la
millora dels habitatges, la restauració del patrimoni arquitectònic, les entitats culturals i les
instal·lacions tèrmiques amb biomassa a l’àmbit de l'espai natural de les Guilleries-Savassona,
que comprèn els terrenys dels termes municipals de Vilanova de Sau, Folgueroles, Tavèrnoles i
Sant Julià de Vilatorta, inclosos dins l’àmbit del Pla especial de Protecció d’aquest espai
natural, així com els terrenys del municipi de Sant Sadurní d’Osormort inclosos dins l’àmbit dels
Plans especials de delimitació de l’Espai d’Interès Natural de Les Guilleries i de l’Espai
d’Interès Natural de Savassona, tot aquests municipis agrupats junt amb la Diputació de
Barcelona en el Consorci de l'Espai Natural Guilleries-Savassona.

Pàg. 1-13

Art. 1. Objecte

Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns immobles declarats béns d’interès
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català:
a) Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les
característiques de certs elements originals.
b) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic.
Respecte a les subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic, en el cas de que la naturalesa de la intervenció per a la qual se
sol·licita la subvenció així ho requerís, el Consorci podrà exigir la realització prèvia
d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic necessàries per a un desenvolupament
correcte de l’actuació.
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a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a limitació
normativa per part del pla especial.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici (els
equipaments turístics, culturals i de lleure admesos en la normativa del pla especial
també poden acollir-se a aquesta subvenció). Per a optar a aquesta subvenció cal que es
compleixin alguna de les següents condicions:
Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part del pla especial.
Millores encaminades a l’estalvi energètic i a la gestió ambiental dels recursos.
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris.
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i, en general, a la
gestió ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat
de les comunicacions telemàtiques o telèfon i altres subministraments bàsics per als
habitatges permanents (primera residència) o aquells equipaments turístics, culturals o
de lleure admesos per la normativa. Aquestes obres es subvencionaran exclusivament
fins a l’entrada a l’habitatge o equipament, quedant excloses les instal·lacions interiors.
e) Obres d’instal·lació o millora dels sistemes d’evacuació o depuració d’aigües residuals.
f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
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Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de primera residència:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

1.3. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic:

B

a) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera i totes aquelles que estiguin subjectes a
limitacions derivades de la normativa del propi pla especial.
b) Arranjament o construcció d’estructures exteriors: sèquies, basses, tanques, parets
seques i similars
c) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació.
d) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a reparar
danys causats per fenòmens de caràcter natural.
e) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural, així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals.
f) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació).
g) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació (només per a professionals de
l’agricultura i ramaderia que acreditin a la sol·licitud de la subvenció que més del 50%
dels seus ingressos provenen d’aquestes activitats).
h) Actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu.

A

1.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes:

1.4. Subvencions per a les Entitats Culturals:

La potència màxima admesa per cada instal·lació és de 70 kW, tret de casos particulars on
quedi adequadament justificada una potència superior. En el cas de calderes es requereix
una eficiència mínima del 75%.
En aquesta línia de subvenció no tenen la consideració de cost subvencionable els
següents conceptes:
a) Equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de l’edifici
(radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa a l’edifici
(canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Estudis, projectes i memòries tècniques.
El/La beneficiari/ària ha de destinar els béns a la finalitat concreta de la subvenció
durant un període mínim de 2 anys.

Art. 2. Període d’execució
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Les inversions s’han d’efectuar en béns tangibles i han de ser suficients per assolir els
objectius energètics i ambientals previstos en l’actuació. En concret, es consideren cost
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació:
a) Costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
c) Sistema d’alimentació de la biomassa.
d) Sistemes de producció de calor amb biomassa (equips productors de calor i
accessoris).
e) Sistema hidràulic (vàlvules, colzes, bombes, canonades, etc.) associat a la caldera
de biomassa i que no formi part del sistema de calefacció intern de l’edifici ni d’una
xarxa externa de canonades.
f) Sistemes elèctric, de control i de monitoratge.
g) Obra civil associada als conceptes esmentats en els apartats compresos entre l’a) i
fins a l’e) anteriors (ambdós inclosos).
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Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions i projectes que compleixin
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i sistemes
que impliquin l’ús de la biomassa llenyosa forestal en els àmbits indicats en aquestes
bases.
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1.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa:

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural, com poden ser regals,
menjars i begudes.

A

a) Celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels espais naturals
protegits.
b) Celebració d’activitats de caràcter cultural adreçades a un públic ampli o amb finalitat
divulgativa.
c) Iniciatives desenvolupades per entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes,
que tinguin relació directa amb les finalitats o objectius del Consorci de l’Espai Natural
de les Guilleries Savassona.

B

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar a finançar
projectes/activitats desenvolupats/des durant el període d’1 any des de la data de la notificació de
la concessió de la subvenció.

3.4. La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats. L’import de la subvenció, junt amb el de les
subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de l’actuació o
activitat subvencionada.
3.5. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de subvenció, tindrà els
següents límits màxims:
Subvencions per a explotacions forestals
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €) per sol·licitant.
En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos
desglossats, es prendran com a criteri els següents topalls màxims unitaris:
Xarxa viària:
a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer: 350,00 €/km.
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb motonivelladora:
500,00 €/km.
c) Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de seguretat
laterals: 800,00 €/km.
d) Repàs i manteniment de pistes forestals de la xarxa de prevenció d’incendis, amb
repàs del ferm, formació de cuneta amb motonivelladora i estassada de les franges
de seguretat laterals: 1.500,00 €/km.
e) Construcció pista forestal: 3.000,00 €/km.
Treballs silvícoles:
a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 €/ha.
b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura
superior al 50 % i diàmetres superiors a 5 cm: 1.200,00 €/ha.
c) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual:
1.200,00 €/ha.
d) Estassada manual de sotabosc amb esporga d’arbrat i trituració de restes en franges
de protecció contra incendis forestals: 2.400,00 €/ha.
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L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els sol·licitants, en relació als punts assignats a l’art.
11.

Pàg. 4-13

3.3.
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Aquestes subvencions es concediran sota el règim de concurrència competitiva. Es
garantiran els principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no
discriminació. D'entre les sol·licituds que es presentin se seleccionaran les que, complint els
requisits que fixen aquestes bases, tinguin una valoració superior segons el sistema de
puntuació descrit a l’article 11. Aquestes tindran la consideració de prioritàries. D’altra
banda, amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds, podran atorgar-se
subvencions per import inferior al màxim atorgable i, si els imports de les subvencions
quedessin reduïts de manera significativa, per raons de disponibilitat pressupostària, les
sol·licituds que, tot i complint els requisits, obtinguin una valoració més baixa podrien ser no
ateses.
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3.2.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Les subvencions regulades en aquestes bases són despeses de caràcter públic,
voluntari i eventual, i el seu import tindrà un límit màxim variable segons la línia de
subvenció, excepte quan s'atorguin dues subvencions a una mateixa finca en el supòsit
excepcional que preveu l'article 5 d'aquestes bases; en aquest cas, el límit de cadascuna
de les dues subvencions serà de TRES MIL EUROS (3.000,00 €).

B

3.1.

A

Art. 3. Caràcter, quantia i forma de concessió de les subvencions

e) Per altres actuacions, el preu unitari es fixarà d’acord amb les característiques
específiques i criteris tècnics avaluables, o d’acord a documentació legal que
justifiqui el seu cost.
Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €) per sol·licitant.

4.1. Les persones jurídiques, legalment constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es
detallen:
Estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.
Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant la Generalitat de
Catalunya i l’Administració General de l’Estat, i de les obligacions davant la Seguretat
Social.
4.2. Les persones físiques que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
Subvencions per a explotacions forestals:
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en l’àmbit
de l’espai natural esmentat a l’art. 1 d’aquestes bases.
b) Les persones que tinguin concertats amb els anteriors convenis per a la realització
d'aprofitaments forestals en forests situats en l'àmbit descrit.
c) Els/Les representants d'agrupacions i concentracions de finques forestals situades en
l'àmbit descrit.
d) Els/Les titulars o els/les administradors/res de finques forestals i les associacions de
caçadors que estiguin interessats en la recuperació d’antics conreus sempre que, en
el aquest cas, comptin amb l’autorització dels propietaris/àries de la finca objecte
d’actuació i l’obra proposada estigui contemplada en el pla tècnic de gestió
cinegètica.
Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes:
a) Els/Les titulars de les explotacions agrícoles-ramaderes o els/les propietaris/àries de
les finques en les que s’ubiquin aquestes explotacions incloses en l’àmbit de l’espai
natural esmentat a l’art. 1 d’aquestes bases.
b) Les cooperatives, agrupacions o associacions que integrin un conjunt d’explotacions i
finques agrícoles-ramaderes incloses en l’àmbit descrit.
c) També podran optar a aquestes subvencions els arrendataris o parcers de finques
agràries situades a l'àmbit descrit.
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Poden ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin
de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap
de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:

CVE 2018013886

Art. 4. Beneficiaris
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3.6. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’obra, IVA inclòs, tenint en
compte que aquesta quantia no excedirà el límit màxim abans esmentat. L’import atorgat no
haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUROS (4.500,00 €) per sol·licitant.

B

Subvencions per a entitats culturals
Límit màxim de MIL EUROS (1.000,00 €) per sol·licitant.

A

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic
Límit màxim de TRES MIL (3.000,00 €) per sol·licitant.

No podran acollir-se a la present convocatòria les persones o entitats que tinguin concedida
una subvenció l’any 2015 o dels anys anteriors i no l’hagin justificada, excepte en els casos en
que existeixi una justificació motivada.

CAPÍTOL II. PROCEDIMENT PER A L'ATORGAMENT DE LES SUBVENCIONS.

A
https://bop.diba.cat

També podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que manifestin mitjançant declaració jurada la voluntat
de residir o iniciar qualsevol activitat econòmica dins de l’àmbit especificat. En aquest
darrer supòsit, la instal·lació de la caldera ha de ser una condició sine qua non per a
iniciar l’activitat econòmica.
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Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa:
Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions totes les persones físiques o
jurídiques de naturalesa privada que resideixin o realitzin qualsevol activitat econòmica
sempre que les instal·lacions s’ubiquin dins de l’àmbit previst específicament a l’article 1
d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no es trobin en una situació urbanística
irregular.
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Subvencions per a les entitats culturals:
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural sempre que compleixin les següents
condicions:
a) Ser entitats legalment constituïdes.
b) Ser entitats sense ànim de lucre.
c) Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
d) Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment estiguin vinculades
amb l’àmbit descrit en l'art. 1 i que preferentment realitzin actuacions o organitzin
activitats adreçades al públic en general i que tinguin relació directa amb les
finalitats o objectius del Consorci de l’Espai Natural de les Guilleries Savassona.

El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la convocatòria pública, que es publicarà, prèvia
la publicació de les presents bases, al Butlletí Oficial de la província i als taulers d'anuncis dels
Ajuntaments del Consorci.
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Art. 5. Convocatòria

Una mateixa persona o entitat sol·licitant només podrà formular una sol·licitud en la present
convocatòria.
Amb caràcter general, per a una mateixa finca o explotació només es podrà formular una
sol·licitud a excepció de:
1.

Supòsits en que una de les peticions es refereixi a actuacions vinculades
exclusivament a explotacions agràries, quan el titular de l’activitat agrària no coincideixi
amb el propietari de la finca.
2.
Supòsits en que una de les peticions la faci una entitat sense ànim de lucre que en
l’exercici de la seva activitat, dugui a terme actuacions relacionades amb els objectius
descrits en l’art. 1 del pla especial de protecció i millora de l’espai natural de les GuilleriesSavassona, sempre i quan es disposi de la corresponent autorització de la propietat.

B

Per tal d'optar a l'obtenció d'una subvenció, cal presentar davant el Registre general dels
Ajuntaments del Consorci una instància en la qual se sol·liciti la subvenció, s'especifiquin
clarament les dades identificatives de la persona o entitat sol·licitant i del signatari de la
instància, així com l'activitat a subvencionar.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 6. Sol·licituds

En el supòsit que el sol·licitant sigui una Associació de Defensa Forestal que abasti més d’un
municipi, l’actuació subvencionada haurà de destinar-se íntegrament a municipis del Consorci i
caldrà acompanyar a la sol·licitud de subvenció l’informe/s favorable/s de l’Ajuntament/s
corresponent/s.

A més de la documentació esmentada s’haurà d’aportar la següent documentació en funció de la
línia de subvenció per a la qual es demana:
Subvencions per a explotacions forestals
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es
tracti d’un administrador/a.
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b) Persones físiques
Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Document acreditatiu de la titularitat de la propietat o de l’activitat agrària, forestal o
de qualsevol de les altres, que els acreditin com a possibles beneficiaris d’acord
amb aquestes bases.
Si s’escau, autorització del/la propietari/ària per a la realització de les actuacions
objecte de subvenció. En el supòsit que no es pugui aportar en el moment de la
sol·licitud, caldrà adjuntar-la amb la justificació, de no presentar-se aquesta
documentació es procedirà a la revocació de la subvenció atorgada.
Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic
amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria,
amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.
Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

4.1. Documentació administrativa:
a) Persones jurídiques
1) Fotocòpia compulsada del DNI del/de la representant legal (la compulsa la podran fer
els mateixos Ajuntaments).
2) Fotocòpia compulsada de l’Escriptura de constitució o Estatuts (la compulsa la
podran fer els mateixos Ajuntaments) degudament registrats al registre oficial
corresponent.
3) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
4) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb el model normalitzat. En cas de què sigui necessari per a la
millor comprensió de l’objecte de la subvenció, caldrà adjuntar a part projecte tècnic
amb la documentació necessària per a la descripció de l’obra: plànols, memòria,
amidaments, preus unitaris i pressupost total desglossat.
5) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el
model normalitzat.
6) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat amb
anterioritat).
7) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.

B

A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació que es relaciona a continuació. No
obstant això, no caldrà presentar aquella documentació que ja s’hagi lliurat en altres
convocatòries del Consorci de l’espai natural de les Guilleries-Savassona, sempre que no hagin
transcorregut més de cinc anys des de la seva presentació i que no hagi experimentat cap
modificació. En aquest darrer supòsit, es farà constar en l’apartat 4 de la sol·licitud de subvenció.

A

Art. 7. Forma d'acreditació dels requisits dels sol·licitants

2) Fotocòpia de la part del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) o del Pla
Simple de Gestió Forestal (PSGF) on figurin amb claredat els treballs pels quals es
demana la subvenció.
3) Plànol o croquis corresponent a les parcel·les on es realitzarà la intervenció.

4.2. Documentació general:
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complementació del model
normalitzat, facilitat pel Consorci a través dels Ajuntaments que el formen, que serà signat
per l’interessat/ada o pel representant legal o persona apoderada de l’entitat
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Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa
1) Títol de propietat o contracte d’arrendament.
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
4) Una memòria tècnica on hi figurin, com a mínim, les dades següents:
a. Ubicació de la instal·lació.
b. Tipologia de l’edifici que es preveu escalfar amb biomassa.
c. Descripció tècnica bàsica de la instal·lació, on s’especifiquin les dades
següents:
i. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
ii. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
iii. Tipus de biomassa que es preveu utilitzar, indicant-hi el grau
d’humitat previst (en % sobre base humida) i el poder calorífic
inferior (en kWh/kg).
iv. Dades energètiques anuals de la instal·lació:
- Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en
kWh/any (calculat sobre el poder calorífic inferior del
combustible).
- Producció energètica anual de calor previst per l’edifici (en
kWh/any), indicant quina és la part que es preveu que
provingui de la biomassa i quina d’altres possibles
combustibles.
- Per a instal·lacions d’estufes i llars de foc tancades
inseribles, es presentarà un document que inclogui la
descripció tècnica bàsica de l’element o equip (s’admeten
catàlegs comercials que incloguin aquesta descripció
tècnica bàsica).
- Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o
empreses subministradores, que inclogui un desglossament
detallat.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Subvencions per a entitats culturals
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves finalitats.
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Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni arquitectònic
1) Títol de propietat o contracte d’arrendament.
2) Quan el/la sol·licitant sigui l’arrendatari de l’habitatge, s’haurà de presentar la
corresponent autorització de la propietat per a realitzar la intervenció.
3) Certificat d’empadronament del resident en l’habitatge.
4) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixen ser rehabilitats per a ser destinats
a primera residència i, per tant, no puguin acreditar la residència permanent en el
moment actual, s’haurà d’aportar una declaració jurada d’aquesta voluntat.

A

Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes
1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari/ària de la finca o el document de poders quan es
tracti d’un administrador/a.

Les sol·licituds aniran acompanyades de l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions
fiscals amb l'Ajuntament del Consorci que s'escaigui.

Art. 9. Esmena de la sol·licitud
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, el Consorci requerirà al/a
la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent a la
notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la indicació que si
no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud sense cap tràmit ulterior.

Art. 10. Proposta
Exhaurit el termini de presentació de sol·licituds, un òrgan col·legiat compost per un membre del
Consell General del Consorci de cada un dels Ajuntaments que el componen i pel Gerent del
mateix, formularà una proposta d'atorgament de subvencions que serà elevada al President per a
la seva resolució.
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El termini de presentació d'instàncies serà des de l’endemà de publicació en el BOPB de l’anunci
de convocatòria fins el dia 31 de maig de 2018

Pàg. 9-13

Art. 8. Termini de presentació

CVE 2018013886

Comunicació en matèria de protecció de dades
D’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal (LDOP), les dades dels sol·licitants seran tractades amb la seguretat i
confidencialitat que la Llei determina i seran incorporades a un fitxer denominat
Subvencions, del qual es responsable el Consorci de l’EN Guilleries Savassona amb la
finalitat de gestionar la present convocatòria. Els sol·licitants podran exercir els dret
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals mitjançant
comunicació per escrit a l’adreça del Consorci (C. Guilleries, 5 – 08519 Vilanova de Sau).

Data 6-4-2018

4.3.

A

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.

11.2 Per a la valoració de les sol·licituds presentades, únicament es tindran en compte els
següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada:
Subvencions per a explotacions forestals
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de la
normativa del propi pla especial: 4 punts.
c) Actuacions que comportin una millora d’hàbitats per a espècies de fauna o flora
protegides i les de gestió cinegètica sostenible sempre i quan estiguin contemplades
en un pla cinegètic o pla de conservació: 4 punts.
d) Despeses encaminades a reparar o prevenir danys causats per incendis, nevades,
sequeres, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls: 4 punts.
e) Realització dels següents treballs silvícoles no rendibles econòmicament: aclarides i
selecció de tanys en plançonedes: 4 punts.

B

11.1 Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop
aplicats els criteris objectius determinats a les presents bases.

Butlletí Oficial de la Província de Barcelona

Art. 11. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic
Habitatges ocupats en règim permanent de primera residència:
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i estabilitat de l’edifici: 4 punts.
c) Actuacions que suposin adaptacions i millores per a garantir l’accessibilitat a
edificacions i serveis: 3 punts.
d) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris: 3 punts.
e) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua, l’estalvi energètic i en la gestió
ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de
les comunicacions telemàtiques: 3 punts.
f) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 3
punts.
Immobles declarats bens d’interès cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català:
a) Obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per a mantenir les
característiques de certs elements l’edifici original: 3 punts.
b) Actuacions que suposin adaptacions i millores per a garantir l’accessibilitat a
edificacions i serveis: 3 punts.
c) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic: 2 punts.

A
https://bop.diba.cat
Pàg. 10-13
CVE 2018013886
Data 6-4-2018

a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de protecció: 4
punts.
b) Realització de pràctiques agrícoles o maneig ramader que siguin respectuoses amb el
medi i que contribueixin a la preservació del patrimoni natural així com aquelles
pràctiques que preservin o millorin les varietats locals: 4 punts.
c) Instal·lació de serveis bàsics per l’explotació que contribueixin a la utilització racional
dels recursos: 4 punts.
d) Adquisició i instal·lació de tanques per a protegir les explotacions dels danys causats
per fauna: 4 punts.
e) Actuacions encaminades a la recuperació d’antics camps de conreu: 4 punts.
f) Actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts.
g) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques,
parets seques i similars: 3 punts.
h) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural: 3
punts.
i) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions agrícolesramaderes (primera transformació): 2 punts.
j) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 1 punt.
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Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes
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f) Realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o acordonament de
restes forestals: 2 punts.
g) Realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes en els
PTGMF i/o PSGF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes de
desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts.
h) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions forestals:
2 punts.
i) Qualsevol de les accions subvencionables si es realitzen d’acord amb la planificació d’un
Instrument d’Ordenació Forestal aprovat: 2 punts.
j) No haver rebut ni el titular ni la finca o finques de les quals n’és titular cap subvenció del
Consorci en els darrers dos anys 2 punts.
k) Despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal: 1 punt.
l) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 1 punt.

Subvencions per a entitats culturals
a) Celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels espais naturals
protegits: fins a 4 punts.
b) Celebració d’activitats de caràcter cultural adreçats a un públic ampli o amb finalitat
divulgativa: fins a 4 punts.

L'acte d'atorgament serà motivat i es produirà en el termini màxim de dos mesos des de la
finalització de la presentació de sol·licituds. Si no es produeix en aquest termini les sol·licituds
s'entendran desestimades.
L'acta de concessió ha d'expressar la relació de sol·licitants als quals es concedeix la subvenció i
la quantia atorgada, fent constar expressament que l'acte resolutori és denegatori de la resta de
sol·licituds.
L'acte de concessió exhaureix la via administrativa i es notificarà individualment als interessats.

Art. 13. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció de forma tàcita si el beneficiari no manifesta expressament les
seves objeccions en el transcurs del període d’un mes a partir de la recepció de la notificació de
la concessió de la subvenció.

Art. 14. Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les especificades a
l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats
que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.
a) Desenvolupar efectivament l'activitat subvencionable.
b) Acreditar davant el Consorci que s'ha realitzat l'activitat objecte de la subvenció, que s'han
complert els requisits fixats en les presents bases i que l'import de la subvenció s'ha invertit
en l'activitat que n'és objecte. El Consorci podrà demanar tots els documents necessaris per
comprovar l'aplicació de la subvenció.
c) Realitzar les actuacions subvencionades en el termini d'un any des de la notificació de la
subvenció.
d)
Sotmetre's a les comprovacions legalment i reglamentàriament establertes.
e)
Tramitar tots els permisos, autoritzacions, informes i llicències preceptivament necessaris
per a dur a terme les actuacions objecte de subvenció. En cap cas l’atorgament de la
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Dins els límits dels crèdits pressupostaris, correspondrà al President del Consorci l'atorgament de
les subvencions (art. 12.11 dels Estatuts del Consorci). Aquesta quantitat podrà ser
suplementada per Decret de la Presidència.

Data 6-4-2018

Art. 12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió. Terminis
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11.3.Seran considerades no prioritàries totes les obres i actuacions restants, així com aquelles
sol·licituds de beneficiaris que no hagin justificat, dins del termini establert, subvencions
atorgades en exercicis anteriors.
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a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 2 punts.
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent
o connectada a una xarxa de distribució de calor: 3 punts.
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 2 punts.
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 1 punt.

A

Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa

subvenció eximeix de la realització d’aquests tràmits ni de l’obtenció dels permisos,
autoritzacions i llicències preceptius.

CAPÍTOL III. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT

Comunicar el peticionari en l'escrit d'acceptació de la subvenció que s'acull a aquesta
modalitat.
Un tècnic del Consorci comprovarà l'estat actual de la finca i els treballs a realitzar.
Una vegada realitzats els treballs s'haurà de comunicar formalment al Consorci per tal que un
tècnic valori l'actuació realitzada.
El termini de presentació de la documentació justificativa de l’execució de l’actuació
subvencionada és d’un any des de la notificació de la concessió de la subvenció.
Si les actuacions objecte de subvenció han suposat la realització de qualsevol dels actes
subjectes a llicència urbanística o al règim de comunicació prèvia segons del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’urbanisme (modificada per la llei
3/2012, de 22 de febrer i per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l‘activitat
administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica), juntament amb els documents de la justificació
caldrà aportar la llicència urbanística municipal o assabentat, en el seu cas; o bé certificat del
Secretari de l’Ajuntament on radiqui la finca en el qual es faci constar que l’objecte de subvenció
no està subjecte a llicència urbanística ni a règim de comunicació. Igualment, si les actuacions
objecte de subvenció necessitaven la concessió d'una autorització, llicència ambiental, règim de
comunicació o declaració responsable dels regulats a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de
prevenció i control ambiental de les activitats (modificada per la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de
simplificació de l‘activitat administrativa i d’impuls de l’activitat econòmica), o a la seva normativa
de desenvolupament, així com qualsevol altra autorització preceptiva, incloent l’informe previ del
Consorci, caldrà aportar la llicència, autorització, assabentat o informes emesos.

Art. 16. Esmena dels documents justificatius
Cas que la justificació aportada sigui incorrecta o incompleta, el Consorci concedirà un termini
d'esmena de deu dies hàbils. La manca d'esmena produirà els mateixos efectes que la manca de
justificació de la subvenció.
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Els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l'explotació (treballs
forestals o similars), podran ser justificats per valoració. En aquest caldrà:

CVE 2018013886

El Consorci, en el cas que consideri que l’import de la factura presentada no s’ajusta als preus de
mercat i es consideri desmesurat, podrà no acceptar-la i fer valorar l’actuació pels seus tècnics,
donant trasllat a l’interessat d’aquesta valoració.

Data 6-4-2018

Una vegada realitzades les obres o les actuacions els beneficiaris d'un ajut econòmic hauran de
presentar al Consorci o als registres dels Ajuntaments Consorciats les factures o certificacions
lliurades per les empreses que les hagin realitzades. L’empresa que hagi realitzat l’actuació ha de
tenir en el seu objecte social la realització dels treballs iguals als subvencionats.
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Per poder percebre el pagament de la subvenció els beneficiaris estaran obligats a justificar la
seva aplicació. La manca de justificació en la forma i en el termini que es diran donarà lloc a la
seva revocació.
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Art. 15. Justificació

El Consorci pot comprovar en tot moment l'aplicació adequada de la subvenció a l'activitat per a
la qual es va sol·licitar i el compliment de les condicions de l'atorgament, retenint si s'escau els
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Art. 17. Control del Consorci

documents relatius a operacions indicatives d'obtenció, gaudi o destinació incorrecta de la
subvenció.
Art. 18. Pagament
Una vegada justificada degudament la subvenció el Consorci procedirà al seu pagament dins el
termini de dos mesos des de la presentació de la documentació completa.

En cas de no haver-se executat en la seva totalitat el pressupost a partir del qual s’ha calculat
l’import de subvenció, es farà efectiva únicament la part proporcional. L’import de referència
serà aquell que s’indiqui en el pressupost total presentat amb la sol·licitud, excloses totes
aquelles partides que no siguin subvencionables, o el doble del topall màxim de subvenció
(9.000€), en cas que aquest pressupost el superi.
Art. 21. Renúncia
El beneficiari pot renunciar en qualsevol moment a la subvenció atorgada, mitjançant escrit
presentat pel seu representat legal al registre dels Ajuntaments del Consorci.

Art. 22. Reintegrament de la subvenció percebuda
Serà procedent el reintegrament de les quantitats indegudament percebudes, així com de les
bestretes corresponents a subvencions totalment o parcialment no justificades, en els casos
previstos als articles 19, 20 i 21 de les presents bases.
Si en el termini d'un mes des que sigui notificat l'acord de resolució no s'ha procedit al
reintegrament de les quantitats reclamades, es procedirà a la seva exacció pel procediment de
constrenyiment administratiu.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL
En tot el que no preveuen aquestes bases o la convocatòria, serà d'aplicació la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions i el RD 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei general de subvencions.
D’acord amb el que estableix l’article 24.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens
locals de Catalunya, es sotmeten aquestes bases a informació pública per un termini de vint dies
a partir de la publicació d’aquest anunci, que esdevindran aprovades definitivament d’una manera
automática si no es presenta cap reclamació ni al·legació en el termini esmentat.
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Art. 20. Revisió

CVE 2018013886

L'acte de revocació anirà precedit d'un tràmit d'audiència de deu dies.

Data 6-4-2018

El Consorci pot revocar les subvencions atorgades i acceptades per raó d'incompliment de
qualsevol de les obligacions que corresponen al beneficiari, d'acord amb la legislació general,
aquestes bases o la convocatòria del concurs públic.
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Art. 19. Revocació

A

CAPÍTOL IV. REVOCACIÓ, REVISIÓ I RENÚNCIA

El President
Joan Carles Rodríguez Casadevall
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Vilanova de Sau, 28 de març de 2018

