Àrea de Territori i Sostenibilitat
Gerència de Serveis d’Espais Naturals

CONVOCATÒRIA I BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONCESSIÓ DE
SUBVENCIONS EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA A LES
EXPLOTACIONS FORESTALS, LES EMPRESES AGRÍCOLES-RAMADERES I DE
SERVEIS, LA MILLORA DELS HABITATGES, LA RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI
ARQUITECTÒNIC,
LES ENTITATS CULTURALS
I LES INSTAL·LACIONS
TÈRMIQUES DE BIOMASSA I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA EN EDIFICIS EN
L’ÀMBIT DELS PARCS NATURALS DE LA PROVÍNCIA DE BARCELONA. ANY
2019 – 2020.
CODI DE LA CONVOCATÒRIA: 201920195120010633

1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i diari oficial on s’han
publicat
Per acord del Ple de la Diputació de Barcelona de data 30 de març de 2017, va ser
aprovada definitivament l’Ordenança General de Subvencions de la Corporació.
L’Ordenança, que estableix les bases reguladores generals del procediment de
concessió de subvencions, va ser publicada al Butlletí Oficial de la Província de 9 de
maig de 2017.
La present convocatòria incorpora les bases específiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) LGS.

2. Objecte i finalitat de les subvencions
1. L'objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de les subvencions que atorgui
la Diputació de Barcelona a través de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals, destinades
a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu fomentar les explotacions
forestals, les empreses agrícoles - ramaderes i de serveis, la millora d’habitatges, la
restauració del patrimoni arquitectònic, entitats culturals i les instal·lacions tèrmiques
de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis. L’àmbit d’aplicació d’aquestes
bases és:
El dels Plans Especials de protecció dels espais protegits del Montseny, MontnegreCorredor, Sant Llorenç del Munt i l’Obac, Garraf, Olèrdola i Montesquiu, que gestiona
de forma directa la Diputació de Barcelona.
El dels Plans especials dels espais naturals protegits Serralada de Marina i Foix.
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En el cas del Parc de Serralada Litoral aquest àmbit serà el de l’Espai d'Interès Natural
de La Conreria-Sant Mateu-Céllecs.
En el cas exclusiu del Montseny per a entitats culturals, per als titulars de les
explotacions agrícoles-ramaderes que estiguin certificades com a producció ecològica
o que vulguin iniciar el procés de certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell
Català per a la Producció Agrícola Ecològica, per a habitatges situats en sòl no
urbanitzable, ocupats en règim permanent com a primera residència, i per a titulars
d’immobles declarats béns d’interès cultural per la Llei 9/93 que en ambdós casos
realitzin millores destinades a l’eficiència i l’estalvi energètic en edificis, així com a les
instal·lacions tèrmiques de biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases serà el de la
Reserva de la Biosfera, dins de la província de Barcelona.
En el cas de les empreses de serveis, al Montseny i a Sant Llorenç del Munt i l’Obac,
al Garraf, a Olèrdola i al Foix, l’àmbit d’aplicació també s’amplia al de la Carta Europea
de Turisme Sostenible per a aquelles que hi estiguin adherides.
Per a les instal·lacions tèrmiques amb biomassa, l’àmbit d’aplicació d’aquestes bases
també incorporarà el del Pla especial de la Serra de Collserola, el del pla especial de
l’Espai Natural Protegit de Guilleries-Savassona així com el dels Plans especials de
delimitació de l'Espai d'Interès Natural de Les Guilleries i de l'Espai d'Interès Natural
de Savassona dins del terme municipal de Sant Sadurní d'Osormort atès que aquest
municipi forma part del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona.
2. Per tal de donar compliment als objectius estratègics definits al Pla d’Actuació del
Mandat, i d’acord amb les previsions del Pla Estratègic de Subvencions per al present
any, aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o
social que tinguin per finalitat:
-

Explotacions forestals.
Explotacions agrícoles – ramaderes.
Empreses de serveis.
Millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic.
Activitats de caràcter cívic i cultural.
Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en
edificis.

Les subvencions hauran de finançar actuacions o activitats en alguna d’aquestes línies
sempre que així ho contemplin aquestes bases, que estiguin relacionades amb els
objectius de la normativa específica de cada espai i que es desenvolupin dins de
l’àmbit corresponent previst a l’article 2 d’aquestes bases.
A aquests efectes, en les subvencions per a explotacions forestals i explotacions
agrícoles-ramaderes, es consideren incloses aquelles intervencions que es realitzin
dins l’espai protegit o en finques registrals que tinguin més del 50% de la seva
superfície dins dels límits dels plans especials de protecció.
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2.1. Queden prohibides les subvencions que responguin a criteris de mera liberalitat,
les quals es consideraran nul·les.
2.2. Poden ser objecte de subvenció, d’acord amb la seva línia d’ajut, les següents
actuacions:
2.2.1. Subvencions per a explotacions forestals.
a) La realització de treballs silvícoles 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.
b) La no realització o limitacions en els treballs d’explotació forestal derivades de
la normativa del propi pla especial, de les recomanacions de l’Acord
GOV/112/2006 i l’Acord GOC/150/2014 en relació a la Xarxa Natura 2000 o dels
plans de conservació dels espai protegits corresponents.
c) Despeses encaminades a la prevenció d’incendis forestals (arranjament de
xarxa viària bàsica, construcció i manteniment de basses, i silvicultura preventiva)
o a la reparació dels danys causats per incendis, nevades, flagells, fauna (senglar
i cabirol), esllavissades o altres estralls.
d) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària previstes
en el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i les despeses derivades de
la incorporació de sistemes de desembosc que impliquin un menor impacte.
e) Les 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.
f) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació
Amb la finalitat de no perjudicar cap espècie de flora o fauna que tingui una
protecció especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació
local, d’acord amb el pla especial, en cas de rebre una subvenció per a les
actuacions a, c, d i e, caldrà aplicar les instruccions que es donin des de l’òrgan
gestor del corresponent parc. A tal efecte caldrà contactar amb el mateix abans
d’iniciar l’actuació subvencionada.
2.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
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 la normativa urbanística i
ambiental vigent.
b) Instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació i arranjament o construcció
d’estructures exteriors (camins, sèquies, basses, tanques, parets seques i similars)
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c) Despeses encaminades a prevenir danys causats per fauna i encaminades a
reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural.
d) Pràctiques en l’àmbit de l’agricultura i ramaderia ecològica o que siguin
respectuoses amb el medi ambient.
e) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació).
f)
Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació.
2.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Incorporació de millores en la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió
ambiental dels recursos.
b) Despeses associades a la legalització d’instal·lacions i a la millora de la seva
accessibilitat.
c) Despeses associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de
Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques.
d) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a
limitació normativa per part dels plans especials.
e) Material inventariable, divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de
l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent.
2.2.4. Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
2.2.4.a. Pel que fa a la millora d’habitatges ocupats en règim permanent de
primera residència.
a) Obres que afectin als elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes
a limitació normativa per part dels plans especials.
b) Obres imprescindibles per a garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici.
c) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i, en general, a la gestió
ambiental dels recursos, així com les que impliquin una millora de la
connectivitat de les comunicacions telemàtiques.
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals.
f) Despeses encaminades a la protecció dels habitatges davant d’incendis
forestals (arranjament de camins d’accés, construcció i manteniment de
basses o hidrants, i silvicultura preventiva).
2.2.4.b. Pel que fa a la restauració del patrimoni arquitectònic de béns
immobles declarats béns d’interès cultural local (BCIL):
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.
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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, la Diputació de Barcelona podrà
exigir la realització prèvia d’aquelles tasques de reconeixement arqueològic
necessàries per a un desenvolupament correcte de l’actuació.
2.2.5. Subvencions per a les Entitats Culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculades a la temàtica dels
espais naturals protegits.
b) L’edició de material divulgatiu i pedagògic que compti amb el vistiplau de
l’òrgan gestor de l’espai natural protegit corresponent.
No es consideraran subvencionables les despeses que no estiguin directament
vinculades a la celebració d’activitats de caràcter cultural esmentades, com poden
ser regals, menjars i begudes.
2.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi
energètic en edificis
Es consideren com a despeses subvencionables les actuacions que compleixin
les exigències de caràcter general sobre la utilització de tècniques, tecnologies i
sistemes que impliquin concebre el disseny arquitectònic de manera sostenible,
amb una millora de l’eficiència energètica, reducció de les necessitats
energètiques dels edificis, estalvi d’energia i augment de la capacitat de capturar
l’energia solar o de generar la pròpia energia amb la incorporació d’energies
renovables:
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el
consum de recursos naturals.
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com
l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia
convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici.
c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el
consum d’energia.
d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica de
calefacció i refrigeració.
e) Inversions per a l’ús de biomassa llenyosa forestal.
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 el cas concret de les instal·lacions tèrmiques de biomassa, es consideren cost
d’inversió subvencionable els conceptes que es detallen a continuació.
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a) Els costos associats al muntatge, transport i instal·lació dels equips.
b) Sistemes d’emmagatzematge i assecat.
c) Sistema d’alimentació de la biomassa.
d) Sistema 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 l’ e) anteriors (ambdós inclosos).
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) Els equips i accessoris que formin part del sistema de calefacció intern de
l’edifici (radiadors, canonades, vàlvules, etc.).
b) Els equips i accessoris que formin part d’una xarxa de canonades externa
a l’edifici (canonades, colzes, vàlvules, etc.).
c) Els 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.
2.3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que
hagin incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta
sigui necessària.
2.4. Serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest
criteri d’exclusió si es sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies
d’ajut per a entitats culturals, ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció
per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible i
aquells beneficiaris que hagin rebut un ajut destinat a reparar danys causats per fauna.
2.5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels
justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l
pot deduir.
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2.6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni
aquelles que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables
al projecte subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin
a una despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.

3. Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria, s’hauran de destinar
a finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el període 1 de gener de
2019 al 30 de juny de 2020 excepte per a les activitats de les Entitats Culturals, que
hauran d’executar-se entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.

4. Requisits per la sol·licitud i forma d’acreditar-los
4.1 Podran 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:
4.1.1

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.

4.1.2

Les persones físiques.

4.1.3

Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les
subvencions, a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquelles
agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que
tot i no tenir personalitat jurídica, integrin un conjunt de finques forestals,
incloses en l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 d’aquestes
bases i gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació
de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, pel cas de la
línia de subvenció per a explotacions forestals.

4.2 A més a més d’allò establert en l’article anterior, podran 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, per cada línia
d’actuació les condicions següents:
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4.2.1 Subvencions per a explotacions forestals.
a) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 2 i gestionats per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de
gestió dels espais protegits, en possessió del Pla Tècnic de Gestió i Millora
Forestal (PTGMF) o, alternativament, del Pla Simple de Gestió Forestal
(PSGF).
b) Els/Les titulars o els/les administradors/res de les finques forestals incloses en
l’àmbit dels espais protegits esmentats a l’art. 1 i gestionats per l’Oficina
Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de
gestió dels espais protegits, que formin part d’una associació de propietaris
forestals, la qual disposi d’un Pla Marc i un Programa de gestió forestal amb el
vistiplau de l’ens gestor del parc.
c) 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.
d) Excepcionalment, tindran la consideració de beneficiari/ària de les subvencions,
a banda del subjectes previstos a l’article 11 de la llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, aquelles agrupacions de persones
físiques o jurídiques, públiques o privades, que tot i no tenir personalitat
jurídica, integrin un conjunt de finques forestals, incloses en l’àmbit dels espais
protegits esmentats a l’art. 1 d’aquestes bases i gestionats per l’Oficina Tècnica
de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels Consorcis de gestió dels
espais protegits.
Aquests/es beneficiaris/àries, l’activitat dels quals també s’haurà de desenvolupar
dins l’àmbit territorial dels parcs, no estaran afectats per l’obligació d’estar inscrits
en el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya.
En el cas de que la intervenció objecte de la sol·licitud de subvenció tingui com a
únic objectiu la prevenció d’incendis forestals o es tractin d’actuacions
relacionades amb la conservació o el foment de la biodiversitat, no serà condició
necessària estar en possessió del PTGMF Tot i així, caldrà que l’actuació
proposada sigui contemplada en el pla de prevenció municipal, o altre instrument
de planejament similar, o en el pla de conservació de l’espai natural protegit
corresponent.
4.2.2 Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
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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 dels parcs segons definició de l’article 2 d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
que integrin un conjunt d’ explotacions i finques agrícoles-ramaderes incloses
en l’àmbit dels parcs segons definició de l’article 1 d’aquestes bases.
A efectes d’aquestes bases reguladores s’entendran com a explotacions agrícolesramaderes aquelles que puguin demostrar la seva activitat en el ram de l’agricultura i/o
la ramaderia de qualsevol de les següents maneres:








O bé el titular està donat d’alta al Règim General de la Seguretat Social branca
agrària.
O bé el titular està donat d’alta al Règim Especial Agrari de la Seguretat Social.
O bé l’explotació està inscrita al Registre d’Explotacions Ramaderes.
O bé l’explotació està inscrita a la DUN (Declaració Única de Conreus).
O bé l’explotació està inscrita en el Registre d’Empreses Prioritàries.
O bé el titular és una SAT (Societat Agrària de Transformació).
O bé el titular és una societat que estatutàriament es dediqui a la producció
agrícola-ramadera.

4.2.3 Subvencions per a empreses de serveis.
a) Els/Les titulars de les empreses de serveis en els rams de restauració,
hoteleria, comerç i educació i lleure que desenvolupin la seva activitat dins
l’àmbit dels plans especials de protecció espais naturals protegits gestionats
per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona o pels
Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2
d’aquestes bases.
b) També podran optar a aquestes subvencions les agrupacions o associacions
d’empreses de serveis en els rams i condicions abans esmentats.
c)

Als espais naturals protegits de la XPN de la Diputació de Barcelona on s’hagi
acreditat la Carta Europea de Turisme Sostenible, podran també optar a
aquesta línia de subvenció les empreses vinculades al sector turístic que s’hi
vulguin adherir i exclusivament en l’àmbit que hagi definit prèviament
l’esmentada carta en cada cas.

4.2.4 Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
a)

Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendataris
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, que no estiguin fora d’ordenació,
ocupats en règim permanent com a primera residència i ubicats dins l’àmbit
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dels plans especials de protecció dels parcs naturals i comarcals promoguts i
gestionats per l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona
o pels Consorcis de gestió dels espais protegits, segons definició de l’article 2
d’aquestes bases.
b) Quan es tracti d’obres en edificis que requereixin 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.
c) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una parcel·lació no
ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, tan sols podran ser objecte
de subvenció aquelles actuacions que estiguin contemplades en els acords
inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació hagin subscrit
amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna administració
supramunicipal.
d) Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès
cultural per la Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català.
4.2.5 Subvencions per a les Entitats Culturals.
Totes les entitats de caràcter cívic i cultural ubicades en l'àmbit provincial de
Barcelona i sempre que compleixin les següents condicions:
a)
b)
c)
d)

Ser entitats legalment constituïdes.
Ser entitats sense ànim de lucre.
Ser entitats dedicades preferentment a activitats de caràcter cívic i/o cultural.
Ser entitats que es proposin realitzar activitats que territorialment o
temàticament estiguin vinculades amb els parcs naturals esmentats en l'article
2 i que preferentment vagin adreçades al públic en general.

4.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència estalvi
energètic en edificis.
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 2 d’aquestes bases per aquesta línia de subvenció i no
es trobin en una situació urbanística irregular.
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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4.3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la
documentació que figura a la base 5.
4.4. La presentació de la sol·licitud comporta l’autorització del sol·licitant per tal que,
en el cas de resultar beneficiari, la Diputació de Barcelona obtingui de forma directa
l’acreditació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a
través de certificats telemàtics. El sol·licitant pot denegar aquest consentiment
mitjançant un pronunciament exprés; en aquest cas, queda obligat a aportar les
certificacions previstes a l’article 45 OGS.

5. Documentació a aportar
5.1. 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 de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, 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.

5.2. Documentació administrativa:
a) Persones jurídiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
2) Fotocòpia de l’Escriptura de constitució o Estatuts.
3) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat
que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4) Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
5) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
6) Declaració jurada de no haver percebut ajudes que hagin excedit un límit
màxim de 200.000,00 euros durant un període de tres anys.
7) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb 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.
8) Pressupost previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord
amb el model normalitzat.
9) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin aportat
amb anterioritat).
10) En el cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites al
corresponent registre oficial.
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11) Còpia de la declaració censal d'alta d’activitat.
12) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
b) Persones físiques
1) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder obtenir la
condició de beneficiari/ària d’acord amb el model normalitzat.
3) Caldrà aportar memòria valorada del projecte o activitat pel què es demana la
subvenció, d’acord amb 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,
previst per al projecte pel que es demana la subvenció, d’acord amb el model
normalitzat.
4) Dades bancàries del destinatari en imprès normalitzat (quan no s’hagin
aportat amb anterioritat).
5) En el cas de les persones físiques titulars d’activitats econòmiques,
declaració censal simplificada per a persones físiques i còpia del document
de confirmació de l’Administració a la comunicació d’obertura del centre de
treball.
6) Declaració en què es manifesti disposar de les certificacions legalment
establertes per acreditar que les persones que s’adscriguin a la realització de
les activitats subvencionades no han estat condemnades per sentència ferma
per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual (Annex 4).
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:
5.2.1. 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.
2) Fotocòpia d’aprovació del Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) i
fotocòpia de la part del PTGMF 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.
5.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles–ramaderes.
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1) Nota simple del Registre de la propietat o fotocòpia de l’escriptura quan el
destinatari/ària sigui el propietari de la finca o el document de poders quan es
tracti d’un administrador/a.
2) Document que acrediti l’existència de l’explotació agrícola–ramadera a la finca,
aportant qualsevol dels documents que es relacionen a l’article 4.2.2
d’aquestes bases.
5.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
1) Llicència d’activitat o documentació conforme s’està actualitzant d’acord amb la
legislació sectorial.
2) IAE, si és el cas, o alta en el registre d’Hisenda.
En el cas d’empreses del sector turístic que vulguin adherir-se a la Carta
Europea de Turisme Sostenible en els termes que estableix l’article 4.2.3,
hauran d’adjuntar també:
a) Certificat conforme l’empresa es troba dins de l’àmbit definit en aquell cas
concret per la Carta Europea de Turisme Sostenible.
b) Sol·licitud d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
5.2.4. Subvencions per la millora dels habitatges i per a la restauració del patrimoni
arquitectònic.
Quan es tracti d’habitatges descrits a l’article 4.2.4.a), b) i c):
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’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.
5) En el cas d’edificacions ubicades en parcel·les resultants d’una
parcel·lació no ajustada a la legalitat urbanística actualment vigent, còpia
dels acords inclosos en els drets de superfície que els titulars de l’edificació
hagin subscrit amb l’Òrgan gestor del parc, amb l’ajuntament o amb alguna
administració supramunicipal.
6) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada del pressupost
desglossat on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com
els costos per concepte i el cost total de l’obra. Quan es tracti de projectes
plurianuals, cal detallar les partides que es volen executar en l’any en curs i
que son objecte de sol·licitud de subvenció.
Quan es tracti d’immobles descrits a l’article 4.2.4.d):
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1) Títol justificatiu de la propietat o Poders de representació que autoritzen
al sol·licitant a intervenir.
2) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada de pressupost
desglossat on es detallin els conceptes que integren la intervenció, així com
els costos per concepte i el cost total de l’obra.
3) Document que acrediti la declaració de l’immoble com a bé d’interès
cultural o que justifiqui l’interès clarament rellevant de l’element arquitectònic
objecte de la intervenció.
4) Memòria explicativa sobre l’ús i la destinació actual i futura dels edificis
o elements arquitectònics objecte de subvenció.
5) Documentació fotogràfica.
5.2.5. Subvencions a entitats culturals.
1) Document acreditatiu de la personalitat jurídica de l’entitat i de les seves
finalitats.
5.2.6. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques amb biomassa i l’eficiència-estalvi
energètic en edificis.
1) Nota simple del Registre de la propietat o títol justificatiu del dret real o de
l’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:
En el cas d’instal·lacions tèrmiques de biomassa:
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:
1. Potència tèrmica instal·lada amb biomassa (kWt).
2. Capacitat d’emmagatzematge de biomassa (en litres o m³).
3. 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).
d) Dades energètiques anuals de la instal·lació:
1. Consum anual previst amb biomassa, en tones/any i en
kWh/any (calculat sobre el poder calorífic inferior del combustible).
2. 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.
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3. 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).
4. Un pressupost de la instal·lació, realitzat per l’empresa o
empreses subministradores, que inclogui un desglossament
detallat segons els conceptes que especifiquen a l’apartat 2.5.6.
En el cas d’actuacions en l’àmbit de l’eficiència-estalvi energètic en edificis:
a) Projecte tècnic o memòria descriptiva acompanyada d’un pressupost
desglossat en què es detallin els conceptes que integren la
intervenció, així com els costos per concepte i el cost total de l’obra
amb la indicació de l’IVA aplicable. En aquest projecte o memòria
s’haurà de justificar que l’actuació es desenvolupa dins l’àmbit previst
per les presents bases.
5.3. L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, degudament signada per la persona sol·licitant i serà original o
còpia degudament autenticada.
5.4. Examinat el document de sol·licitud presentat en model normalitzat, si no
compleix els requisits que estableix aquesta Resolució o bé li manca documentació
exigida, o si s’escau, per la legislació específica aplicable, es requerirà l’interessat
perquè en un termini de deu dies esmeni el defecte, modifiqui i millori els termes de
la sol·licitud o presenti la documentació requerida, d’acord amb el que estableix
l’article 68.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú
de les Administracions Públiques, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà
que ha desistit de la sol·licitud, amb la resolució prèvia corresponent.
5.5. L’òrgan competent podrà demanar a la persona sol·licitant la modificació o millora
voluntària dels termes del document de sol·licitud presentat en model normalitzat, i
se’n deixarà constància en la tramitació del procediment.

6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà el dia 25 de març de 2019 i
finalitzarà el dia 25 d’abril de 2019.
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base
5, podran trobar-se a la pàgina web de la xarxa de parcs naturals:
http://parcs.diba.cat/web/informacio-administrativa/subvencions/particulars-entitats.
Només es subvencionarà un projecte/activitat per sol·licitant o explotació/ immoble.
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D’acord amb el que estableixen els articles 14.2) i 16.4) de la Llei 39/2015, d'1
d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, la
participació en la present convocatòria haurà de tramitar-se a través de la seu
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat/tramitsciutadania/) mitjançant la complementació del formulari electrònic normalitzat que serà
signat electrònicament, pel representant legal de l‘entitat, amb el certificat digital
personal (IdCat, DNIe, etc.) i que anirà acompanyat de la documentació exigida a la
convocatòria.
Les persones físiques també podran presentar la sol·licitud de subvenció al Registre
de la Diputació de Barcelona juntament amb la documentació requerida, a la Base 5,
també es poden presentar a les oficines de correus i tramitar la documentació com a
correu certificat administratiu.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.

7. Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es 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.

8. Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions objecte d’aquesta convocatòria serà
el de concurrència competitiva.

9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
9.1. Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració
un cop aplicats els criteris objectius determinats a la present base.
9.2. 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:
9.2.1. 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
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c) Les 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, flagells, fauna (senglar i cabirol), esllavissades o altres estralls: 4
punts
e) La realització dels següents treballs silvícoles: estassades, eliminació o
acordonament de restes forestals: 2 punts
f) La realització d’obres per a la creació i manteniment de la xarxa viària
previstes en el PTGMF i les despeses derivades de la incorporació de sistemes
de desembosc que impliquin un menor impacte: 2 punts
g) Inversions encaminades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
forestals i adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts
h) Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació
forestal: 1 punt
9.2.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
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 de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament
vinculats i destinats a l’activitat agrícola-ramadera: 3 punts
f) Arranjament o construcció d’elements exteriors: camins, sèquies, basses,
tanques, parets seques i similars: 3 punts
g) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 3 punts
h) Inversions destinades a la incorporació d’un valor afegit a les produccions
agrícoles-ramaderes (primera transformació): 2 punts
i) Adquisició de maquinària o altres útils per a l’explotació: 2 punts
9.2.3. Subvencions per a empreses de serveis.
a) Increment de cost derivat de l’aplicació normativa dels plans especials de
protecció: 4 punts
b) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental
dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les
comunicacions telemàtiques: 4 punts
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c) Despesa associades a les certificacions d’adhesió a la Carta Europea de
Turisme Sostenible, de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques: 4 punts
d) Obres que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció de la
llicència ambiental i/o obres imprescindibles pel desenvolupament de l’activitat
o que millorin l’accessibilitat a les instal·lacions: 3 punts
e) Despeses associades amb inversions per a la implantació i manteniment de
les certificacions de la Q de qualitat turística en ENP, així com d’altres
certificats i etiquetes ambientals oficials públiques: 3 punts
f) Edició de material divulgatiu: fins a 2 punts
9.2.4. 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) Despeses encaminades a incrementar la seguretat i evitar robatoris 3 punts
d) Millores encaminades a la gestió eficient de l’aigua i en la gestió ambiental
dels recursos, així com les que impliquin una millora de la connectivitat de les
comunicacions telemàtiques: 4 punts
e) Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter
natural: 2 punts
No seran considerades prioritàries les obres que, en relació als estàndards
actuals, es considerin sumptuoses.
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) Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic:
2 punts
9.2.5. Subvencions per a entitats culturals.
a) La celebració d’activitats de caràcter cultural vinculats a la temàtica dels
espais naturals protegits: 4 punts
b) Edició de material divulgatiu: 2 punts
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9.2.6. La valoració de les sol·licituds relacionades amb instal·lacions tèrmiques de
biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en edificis es realitzarà a partir de la suma de
la puntuació obtinguda d’acord amb un seguit de criteris de valoració específics.
Per a la valoració de les sol·licituds per a instal·lacions tèrmiques de biomassa es
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts
la màxima puntuació possible:
a) Instal·lació nova lligada al sistema de calefacció intern de l’edifici: 0,5 punt
b) Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja
existent o connectada a una xarxa de distribució de calor: 1,5 punt
c) Instal·lació que aprofiti llenya o estella: 1,5 punt
d) Instal·lació amb un rendiment igual o superior al 90%: 0,5 punt
Per a la valoració de les sol·licituds per a l’eficiència-estalvi energètic en edificis es
tindran en compte els criteris que es relacionen a continuació, essent els quatre punts
la màxima puntuació possible:
a) Obres vinculades a l’arquitectura bioclimàtica amb la finalitat d'optimitzar el
consum de recursos naturals: 1 punt
b) Obres noves o millora d’instal·lacions que utilitzin energies renovables com
l'energia solar, eòlica o geotèrmia, que redueixin el consum d'energia
convencional tèrmica o elèctrica de l'edifici: 1 punt
c) Millores en la instal·lació elèctrica i d’aigua calenta sanitària per reduir el
consum d’energia: 1 punt
d) Millores de l'envolupant tèrmica de l'edifici, per reduir la demanda energètica
de calefacció i refrigeració: 1 punt
9.3 Per tal de calcular l’import de la subvencions corresponents a explotacions
forestals, explotacions agrícoles-ramaderes, empreses de serveis, millora d’habitatges,
restauració del patrimoni arquitectònic, entitats culturals, instal·lacions tèrmiques de
biomassa i l’eficiència-estalvi energètic, s’aplicarà la fórmula següent:
PS = SS x (1-C) (1-D) (1-E), en la que
PS = Proposta de subvenció.
SS = Subvenció sol·licitada, segons els topalls màxims que figuren a les bases o el
50% del total de l’actuació, excloses aquelles despeses considerades no
subvencionables.
C = (Valor 1) S’aplica quan la sol·licitud s’exclou per incompliment d’algun dels
supòsits de les bases. Quan la columna “A” del full de càlcul és 1, proposta de
subvenció és 0,00.
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D = La valoració de les sol·licituds es farà considerant la puntuació obtinguda, aplicant
un descompte inversament proporcional a aquesta. Això suposa la consideració de
diferents graus de prioritat en funció de l’actuació subvencionable i dels criteris
objectius per a la concessió de subvencions que figuren a les bases.
En els cas de les explotacions forestals i agrícoles-ramaderes, empreses de serveis,
millora d’habitatges, restauració del patrimoni arquitectònic i culturals, aquest
descompte s’aplicarà de la següent manera: 4 punts, descompte 0%; 3 punts,
descompte 10%; 2 punts, descompte 20%; i un punt, descompte 30%.
En el cas de les instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència-estalvi energètic en
edificis es procedirà com s’indica a continuació: 4 punts, descompte del 0%; 3,5 punts,
descompte del 2,5%; 3 punts, descompte del 5%; 2,5 punts, descompte del 7,5%; 2
punts, descompte del 10%; 1,5 punts, descompte del 12,5%; un punt, descompte del
15%; mig punt, descompte del 17,5%; zero punts descompte del 20%.
E = coef. d’ajust. S’aplica un coeficient de correcció amb la finalitat d’ajustar la
proposta d’atorgament a la quantitat pressupostària disponible. Quedaran excloses
d’aquesta correcció les subvencions destinades a l’expedició del certificat d’adhesió a
la Carta Europea de Turisme Sostenible, l’adhesió al compromís per a la sostenibilitat
Biosphere i les destinades a compensar la no realització d’aprofitaments forestals.

10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
10.1. El pressupost màxim que es destina a aquesta convocatòria és de tres-cents
cinquanta-sis mil tres-cents seixanta euros (356.360,00 €) amb càrrec al pressupost de
despeses de la corporació de les anualitat que es detallen a continuació:
-

Vuitanta-nou mil euros (89.000,00 €) amb càrrec a l’any 2019

-

Dos-cents seixanta-set mil tres-cents seixanta euros (267.360,00 €) amb càrrec
a l’any 2020.

10.2. Els imports màxims anuals previstos a l’apartat anterior es distribueixen entre les
diferents línies de suport establertes en aquesta convocatòria de la manera següent,
amb una previsió estimativa entre les aplicacions pressupostàries indicades:
Exercici 2019

Exercici 2020

Explotacions forestals
G/50402/17230/47900

10.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

25.000,00 €

Explotacions Agrícoles Ramaderes
G/50402/17230/47900
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G/50402/17230/77000

4.000,00 €

10.000,00 €

6.000,00 €
9.000,00 €

16.000,00 €
10.000,00 €

Empreses de serveis
G/50402/17230/47900
G/50402/17230/77000

Millora d’habitatge i restauració patrimoni arquitectònic
G/50402/17230/78900

15.000,00 €

111.360,00 €

Instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiència energètica
G/50402/17230/77000
G/50402/17230/78900

5.000,00 €
10.000,00 €

5.000,00 €
50.000,00 €

Entitats culturals
G/50402/17230/48901

20.000,00 €

10.3. En el moment de resoldre la convocatòria es concretarà la distribució definitiva
dels anteriors crèdits, sempre sense alterar al pressupost global de cada anualitat, de
les maneres següents:
a) En el cas que en alguna línia no s’esgoti el crèdit anual previst per
manca de sol·licitants els imports sobrants podran destinar-se a
incrementar aquelles línies en que el crèdit fos insuficient per atendre
les sol·licituds presentades.
En aquest cas l’increment es farà proporcionalment a la distribució
inicial anual de les diferents línies de suport.
b) Es podrà redistribuir la quantia anual assignada a les diferents
aplicacions pressupostaries de cada línia, en funció de la diferent
tipologia jurídica dels beneficiaris i/o de la naturalesa inversora o no de
la despesa.
No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.

11. Import individualitzat de les subvencions
11.1. L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als punts
assignats.
11.2. 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
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subvencions concedides amb la mateixa finalitat, no podrà ultrapassar el cost de
l’actuació o activitat subvencionada.
11.3. L’import de la subvencions individualitzades, segons la línia objecte de
subvenció, tindrà els següents límits màxims:
11.3.1. Subvencions per a explotacions forestals.
Límit màxim de TRES MIL euros (3.000,00 €) 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)
b)
c)
d)
e)

Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb bulldozer:
350,00 €/km.
Repàs del ferm, cunetes i trenques, d’una pista secundària, amb
motonivelladora: 500,00 €/km.
Repàs pista forestal secundària, amb desbrossada de les franges de
seguretat laterals: 800,00 €/km.
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.
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.
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.
11.3.2. Subvencions per a explotacions agrícoles-ramaderes.
Límit màxim de TRES MIL CINC-CENTS euros (3.500,00 €).
11.3.3.

Subvencions per a empreses de serveis.
Límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).
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11.3.4.

Subvencions per a la millora dels habitatges i per a la restauració del
patrimoni arquitectònic.
Límits màxims de QUATRE MIL CINC-CENTS euros (4.500,00 €).

11.3.5. Subvencions per a instal·lacions tèrmiques de biomassa i l’eficiènciaestalvi energètic en edificis.
Límit màxim de VUIT MIL euros (8.000,00 €).
11.3.6.

En les subvencions a les Entitats Culturals.
Límit màxim de VUIT-CENTS euros (800,00 €)

En cas que no es justifiqui suficientment un import superior, mitjançant pressupostos
desglossats, es prendran, per a l’obtenció de l’import de la subvenció, els costos de
referència definits per la Generalitat de Catalunya pel càlcul de taxes i preus púbics en
els espais naturals protegits.
11.4. La subvenció no excedirà en cap cas del 50% del cost total de l’activitat, actuació
o obra, tenint en compte que aquest 50% no excedirà el límit màxim abans esmentat.
L’import atorgat no haurà de cenyir-se, necessàriament, a l’import sol·licitat.
11.5. Amb la finalitat d’atendre el major nombre possible de sol·licituds podran atorgarse subvencions per import inferior al màxim atorgable, d’acord amb la base 11.4.,
establint-se així mateix un topall mínim per evitar que l’import de la subvenció quedi
reduït de manera significativa. Per raons de disponibilitat pressupostaria, totes
aquelles subvencions que quedin per sota del topall mínim podran ser no atorgades.
Línia
Forestals
Agrícoles
Serveis
Habitatge i Patrimoni arquitectònic
Culturals
Instal·lacions tèrmiques amb biomassa

Topall màxim
3.000 €
3.500 €
4.500 €
4.500 €
800 €
8.000 €

Topall mínim
300 €
300 €
400 €
400 €
200 €
700 €

12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
L’òrgan responsable de la instrucció del procediment per a l’atorgament de les
subvencions previstes en la present convocatòria serà l’Oficina Tècnica de Parcs
Naturals.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat
constituït d’acord amb allò previst a l’article 22.3 de l’Ordenança General de
Subvencions de la Diputació de Barcelona i que estarà format per les següents
persones:
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a) President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat o persona en qui delegui.
b) Un representant de la Presidència de la Corporació.
c) Coordinador d’àmbit a Espais Naturals o persona en qui delegui.
d) Gerent de Serveis d’Espais Naturals.
e) Cap de l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals.
Actuant com a president de l’òrgan col·legiat, President delegat de l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat o persona en qui delegui, i de secretària de l’òrgan col·legiat, la cap de
l’Oficina Administrativa i de Suport Jurídic.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà aquella que es determini d’acord amb la normativa sobre
delegacions de competències i atribucions d’òrgans de la Diputació de Barcelona
diferents del Ple.

13. Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
D’acord amb l’article 25.4 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions el termini màxim per resoldre i notificar la concessió de les subvencions
no podrà d’excedir de sis mesos des de la publicació de la seva convocatòria.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la LPACAP.
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i altres
obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
a) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat, que sumats
a la de la Diputació superin el cost total del projecte o de l’activitat
subvencionada.
c) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de
l’import exigit a les presents bases.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
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La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.

14. 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 des de la
notificació d’atorgament de subvenció.

15. 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.
1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per la Diputació de

Barcelona,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de
conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i presumpció de
legalitat, així com a la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents
bases.
2. En el cas de percebre una subvenció en la línia per a explotacions forestals

els/les beneficiaris/àries s’obliguen a executar les actuacions de tal manera
que no perjudiquin cap espècie de flora o fauna que tingui una protecció
especial, d’acord amb la legislació vigent, o un interès de conservació local,
d’acord amb el pla especial.
3. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions

tributàries i amb la Seguretat Social.
4. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les

actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de la Diputació de Barcelona, i a aportar tota la informació que els
sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la
subvenció concedida.
5. El/la beneficiari/ària haurà de comunicar a la Gerència de Serveis d’Espais

Naturals l’obtenció d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de
les indicades en la sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions
o entitats públiques o privades estatals o internacionals. Aquesta
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comunicació pot comportar que l’òrgan concedent modifiqui l’import de la
subvenció.
6. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar

beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions
entre les diverses partides que l’integren. En el moment de la certificació es
verificarà, mitjançant la comprovació dels amidaments, que s’ha executat el
pressupost esmentat. En cas que aquest pressupost superi el doble del topall
màxim de subvenció es prendrà aquest últim com a referència.
7. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,

s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des
de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
8. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que

permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de
transparència recollits a l’article 6.2 OGS.

16. Despeses no subvencionables
1. No seran objecte de subvenció la redacció de projectes, estudis o documents
tècnics encara que coincideixin amb l’objecte de les presents subvencions.
2. En cap cas podran ser objecte de subvenció per aquesta convocatòria, obres i
instal·lacions, l’execució de les quals hagi estat finalitzada fora del període comprés
entre l’1 de gener de 2019 al 30 de juny de 2020.
En el cas concret de les activitats de les Entitats Culturals, aquestes s’hauran d’haver
estat executades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
3. No es consideraran despeses subvencionables aquelles obres o actuacions que
hagin incomplet els tràmits d’obtenció de la corresponent autorització quan aquesta
sigui necessària.
4. Igualment, serà considerat un criteri d’exclusió haver rebut una subvenció en alguna
d’aquestes línies en la darrera convocatòria d’aquestes bases. No s’aplicarà aquest
criteri d’exclusió si se sol·licita una subvenció en la present convocatòria dins les línies
d’ajut per a entitats culturals ni aquelles empreses que hagin obtingut una subvenció
per a l’expedició del certificat d’adhesió a la Carta Europea de Turisme Sostenible.
5. Pel que fa a l’impost sobre el valor afegit, el/la sol·licitant ha d’indicar si té activitat
subjecta o no a aquest impost, o bé si està subjecta a la regla de prorrata i el
percentatge corresponent. L’article 16 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997, sobre
tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions, indica que l’IVA dels
justificants queda exclòs de la subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l
pot deduir.
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6. No es consideraran despeses subvencionables les despeses financeres ni aquelles
que no tinguin com a finalitat l’objecte de la subvenció o no siguin imputables al
projecte subvencionat. Tampoc seran admeses aquelles factures que corresponguin a
una despesa subvencionable adquirida mitjançant un contracte de lloguer o rènting.

17. Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat.

18. Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà d’un sol cop i prèvia la
presentació dins del termini establert a tal efecte a la base següent, dels justificants
que en ella s’exigeixen.
Així mateix, abans del pagament el/la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

19. Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades podran justificar-se, entre el 2 de gener de 2020 i 31
de març de 2020, per a les subvencions executades abans del 31 de desembre de
2019 i durant el període de l’1 de juliol de 2020 al 30 de setembre de 2020 per a les
subvencions executades fins el 30 de juny de 2020, excepte per a les Entitats
Culturals que el període únic de justificació serà el comprès entre el 2 de gener de
2020 i 31 de març de 2020.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar a http://parcs.diba.cat/web/informacioadministrativa/subvencions/particulars-entitats i revestirà la forma de:
Les subvencions s’hauran de justificar mitjançant compte justificatiu amb aportació de
justificants de despesa, el qual haurà de tenir el següent contingut:
Compte justificatiu amb aportació de justificants de la despesa, que contindrà:
1)

Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en la present convocatòria, així com de les activitats
realitzades, els resultats obtinguts i les desviacions respecte el pressupost
previst.

2)

Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat total amb el contingut
establert en l’article 72.2 RLGS.
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2.- En la confecció de la memòria econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
1) El pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció vincula al
beneficiari/ària en els seus termes, si bé s’accepta la compensació entre les
diferents partides que el composen.
2) S’haurà de justificar el cost total de l’activitat, amb indicació de si aquest ha
estat finançat amb càrrec de la subvenció concedida per la Diputació de
Barcelona, amb fons propis del beneficiari o amb càrrecs a subvencions
rebudes d’altres ens concedents per a la mateixa finalitat, excloses totes
aquelles partides que no siguin subvencionables.
3) Quan les actuacions o obres hagin estat executades pel propi sol·licitant, serà
títol suficient per a poder percebre la subvenció atorgada, l’imprès normalitzat
de realització de les mateixes i l’informe tècnic lliurat per l’Oficina Tècnica de
Parcs Naturals que acrediti que les actuacions han estat efectuades. En el cas
de les subvencions forestals, es regirà pels criteris exposats en l’article 11.3.1.
4) Els documents justificatius a presentar seran factures, minutes o altres
documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
eficàcia administrativa. Aquests documents hauran de reunir tots els requisits
legals exigibles i en ells descriurà amb claredat l’activitat a que es refereixen.
En el cas que es presentin documents justificatius originals, i si es demana de
forma expressa, es procedirà a la seva còpia i compulsa als efectes de poder
retornar-los al/la beneficiari/ària.
5) Per l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada a l’acabament del període de justificació adjuntant-se a tal
efecte el corresponent comprovant de pagament.
Les pròrrogues en el termini d’execució i/o de justificació de les activitats
subvencionades han de ser sol·licitades pels beneficiaris/àries fins a 60 dies abans de
la data màxima de justificació de la subvenció. Tanmateix, aquestes pròrrogues es
podran concedir amb caràcter general a tots els beneficiaris d’una mateixa
convocatòria de subvencions.

20. Deficiències en la justificació
1. En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
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2. Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa aquesta
no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que la
presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar
la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
3. 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, en cas que aquest pressupost el superi.

21. Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de
les seves beneficiaris/àries.

22. Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini d’execució
de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud del/de la
beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució i altres obligacions, quan no es
perjudiquin els interessos de tercers i es produeixi una alteració en les condicions que
van determinar la concessió de la subvenció.

23. Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.

24. Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de
publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions, com a Sistema
Nacional de Publicitat de Subvencions i a la seu electrònica de la Diputació.

25. Mesures de difusió del finançament públic
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Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de la Diputació de
Barcelona en l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i
en cartells o mitjans electrònics i audiovisuals, mitjançant la inclusió del logotip de la
Diputació de Barcelona i la imatge corporativa corresponent, en els termes establerts
per la pròpia Corporació a la seva Web: http://www.diba.cat/web/sala-depremsa/imatge-corporativa.
A més, els beneficiaris de les línies de subvencions per a empreses de serveis i per a
la realització d’activitats culturals caldrà que compleixin també les següents
obligacions:
1) Els/Les beneficiaris/àries de la subvenció estaran obligats a difondre que
l’activitat ha estat subvencionada per la Diputació de Barcelona, en els termes i
forma que s’estableixi a l’acord de resolució de la convocatòria
2) El logotip de la xarxa de Parcs Naturals haurà de figurar en tota la publicitat i la
documentació que generin les actuacions subvencionades.
3) Tot el material de difusió haurà de ser imprès en paper ecològic i/o reciclat tot
indicant el seu origen i s’haurà de presentar a l’Oficina Tècnica de Parcs Naturals
un nombre d’exemplars que es decidirà en el moment de la concessió, en funció
del projecte, l’activitat o actuació subvencionada.

26. Causes de reintegrament
1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat
a reintegrar l’excés.
2. Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi percebut
la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin
impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat o
del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis establerts; per
resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer i en els
altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3. Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
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27. Obligats al reintegrament
1. Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de
la condició de persones beneficiàries.
2. Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de les
persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així
mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques
que hagin cessat en les seves activitats.

28. Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol XIV de la Ordenança General de Subvencions
de la Diputació de Barcelona.

29. Règim jurídic supletori
En tot el que no preveu expressament aquesta convocatòria, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, l’Ordenança
General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, les Bases d'Execució del
Pressupost General per al present exercici, la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la resta de
legislació concordant, així com la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
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