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Dimarts, 14 de març de 2017

ALTRES ENTITATS

Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

ANUNCI d'aprovació de bases de les subvencions del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona

L'Assemblea General del Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona, en sessió de 23 de febrer de 2017, va 
aprovar les bases de subvencions destinades a fomentar les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'àmbit de 
l'Espai Natural Guilleries-Savassona, amb el següent contingut:

CAPÍTOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.

Art. 1. Objecte.

És objecte de les presents bases la regulació del procediment per a l'atorgament de subvencions, destinades a fomentar 
les activitats i instal·lacions agràries i forestals en l'espai natural 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.

Són activitats subvencionables:

- Els treballs silvícoles de tractament de plagues i de millora forestal.

- Els treballs de reforestació inclosos en els plans de gestió, que tinguin com a finalitat la protecció o millora de la massa 
forestal.

- La realització de treballs silvícoles que tinguin per objecte la prevenció d'incendis i que estiguin contemplats en un pla 
de prevenció municipal o altre instrument de planejament similar.

-  Les  indemnitzacions  per  les  limitacions  a  aprofitaments  derivades  específicament  de  la  normativa  del  propi  pla 
especial.

- La millora de les explotacions agràries, inclosa la construcció o millora d'instal·lacions i edificis directament vinculats i 
destinats a l'explotació.

- La instal·lació de serveis bàsics per a l'explotació agrària.

- Les actuacions encaminades a la recuperació d'antics camps de conreu.

- La redacció de projectes d'ordenació i dels projectes tècnics necessaris per a la millora de les explotacions agràries.

-  Les inversions encaminades a la incorporació d'un valor afegit  a les produccions forestals o agrícoles-ramaderes 
(primera transformació).

-  L'adquisició de maquinària o altres útils per a l'explotació (només per a professionals de l'agricultura, ramaderia o 
treballs forestals, als quals la major part dels seus ingressos provinguin d'aquestes activitats, i així ho acreditin en la 
justificació de la subvenció).

- Adquisició i manteniment dels equips d'extinció en el cas de les Associacions de Defensa Forestal (ADF).

-  Les  obres  estructurals  de  cases  i  masies  d'antiguitat  superior  a  25  anys,  incloses  en  l'inventari  del  patrimoni 
arquitectònic de l'espai natural,  destinades a la seva rehabilitació pels usos contemplats en l'ordenament urbanístic 
vigent.
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-  Les obres de reparació i millora de les condicions bàsiques d'habitabilitat de les edificacions destinades a habitatge 
permanent (primera residència) o a aquells equipaments turístics, culturals i de lleure admesos en la normativa del Pla 
Especial  de  protecció  i  millora  de  l'E.N.  Guilleries  Savassona,  sempre  que  compleixin  alguna  de  les  següents 
condicions:

a) Obres que afectin als elements exteriors de l'edifici i que estiguin subjectes a limitació normativa per part dels plans  
especials.

b)  Millores  encaminades  a  l'estalvi  energètic  i  a  la  gestió  ambiental  dels  recursos,  excepte  les  instal·lacions 
d'aprofitament de biomassa per a la generació de calor, donat que són objecte d'una altre línia de subvencions per part 
de la Diputació de Barcelona.

c) Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens naturals.

- Les obres d'electrificació, portada d'aigua, d'accés a xarxes de serveis de telecomunicacions o telèfon i altres serveis i 
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.

-  El manteniment i millora de la xarxa viària bàsica de l'espai, entenent com a tal els camins de titularitat pública de 
major importància.

- El manteniment de la xarxa viària secundària, entenent com a tal els camins de titularitat pública o privada que duguin 
a masies i a explotacions agràries i forestals.

- El manteniment i millora de la xarxa viària contemplada en els plans municipals de prevenció d'incendis.

- Les altres infraestructures previstes als plans municipals de prevenció d'incendis.

- Les obres d'instal·lació o millora dels sistemes d'evacuació o depuració d'aigües residuals.

- Les obres i instal·lacions destinades a aquells equipaments turístics, culturals i de lleure admesos en la normativa del 
Pla Especial que comportin l'adopció de bones pràctiques ambientals, tals com depuració d'aigües residuals, utilització 
d'energies  renovables  (excepte  instal·lacions  d'aprofitament  de  biomassa)  o  aplicació  de  mesures  d'eficiència 
energètica,  així  com aquelles que tinguin com a objecte el  compliment del  codi  d'accessibilitat  per a edificacions i  
serveis.

- 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.

Art. 2. Caràcter, quantia i forma de concessió de les subvencions.

Les subvencions regulades en aquestes bases són despeses de caràcter públic, voluntari i eventual, i el seu import 
tindrà un límit màxim de QUATRE MIL CINC-CENTS EUR (4.500,00 EUR), 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 EUR (3.000,00 EUR). 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.

Aquestes subvencions es concediran sota el règim de concurrència i amb convocatòria de concurs. Es garantiran els 
principis de publicitat, objectivitat, lliure concurrència i igualtat. D'entre les sol·licituds que es presentin se seleccionaran 
les que, complint els requisits que fixen aquestes bases, es seleccionaran les que, complint els requisits que fixen 
aquestes bases, compleixin dos o més dels criteris de valoració que es determinen a l'article 10. Aquestes tindran la  
consideració de prioritàries. A la resta de sol·licituds, que no tindran aquesta consideració, se les aplicarà un coeficient 
de reducció addicional al que es deriva de la simple distribució del pressupost disponible, sense necessitat d'esgotar la 
partida pressupostària i amb la possibilitat que es declari desert el concurs. 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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Art. 3. Beneficiaris.

Poden optar a l'atorgament d'una subvenció de les regulades en aquestes bases:

- Els titulars d'explotacions agràries que estiguin situades en l'àmbit descrit.

- Els propietaris de finques igualment situades dins l'àmbit descrit, on es duguin a terme explotacions agràries en règim 
d'arrendament o parceria.

- Els arrendataris o parcers de finques agràries situades a l'àmbit descrit.

-  Els propietaris o arrendataris de les edificacions on es duguin a terme les actuacions subvencionables d'acord amb 
aquestes bases.

- Les cooperatives o associacions que tinguin per finalitat la producció agrària, radicades en l'àmbit descrit.

-  Els propietaris, els titulars de dret d'ús o les persones que tinguin concertats amb els anteriors convenis per a la  
realització d'aprofitaments forestals en forests situats en l'espai descrit.

- Els representants d'agrupacions i concentracions de finques forestals situades en l'espai descrit.

- Les entitats sense ànim de lucre, legalment constituïdes, que tinguin per objecte la prevenció d'incendis o la gestió de 
flora i fauna, o que realitzin actuacions o organitzin activitats que tinguin relació directa amb les finalitats o objectius del 
Consorci de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona.

- Amb caràcter general, els propietaris de les finques o titulars de drets que els acreditin per a dur a terme les actuacions 
subvencionables d'acord amb aquestes bases.

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

Són obligacions del beneficiari:

a) Desenvolupar efectivament l'activitat subvencionable, 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.  Les actuacions subvencionades s'hauran de realitzar  en el  termini  d'un any des de la  notificació  de la 
subvenció.

b) Sotmetre's a les comprovacions legalment i reglamentàriament establertes.

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

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

Art. 4. Convocatòria de concurs públic.

El procediment de concessió s'iniciarà mitjançant la convocatòria de concurs públic, que es publicarà, conjuntament amb 
l'aprovació de les presents bases, al Butlletí Oficial de la província i als taulers d'anuncis dels Ajuntaments del Consorci.

Art. 5. Sol·licituds.

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.

Una mateixa persona o entitat sol·licitant només podrà formular una sol·licitud en la present convocatòria.
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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'article 1 del pla especial de protecció i millora de l'espai  
natural de de les Guilleries-Savassona, sempre i quan es disposi de la corresponent autorització de la propietat.

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 o Ajuntaments corresponents.

Art. 6. Forma d'acreditació dels requisits dels sol·licitants.

6.1. Els sol·licitants acreditaran la personalitat i representació adjuntant els documents següents:

a) Les persones físiques, amb còpia del seu DNI i 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.

b) Les persones jurídiques, amb còpia compulsada del seu NIF i dels seus Estatuts (la compulsa la podran fer els 
mateixos Ajuntaments) degudament registrats al registre oficial corresponent. Document que acrediti la representació 
del signant de la sol·licitud i còpia del seu DNI.

c) En el cas de rehabilitació de cases i masies, títol de propietat o contracte d'arrendament.

d) Si s'escau, autorització del propietari per a la realització de les actuacions objecte de subvenció.

e) Si l'actuació subvencionada ho requereix, fotocòpia del Pla Simple o el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal,.

6.2. A més, adjuntaran la següent documentació:

a) Instància complimentada segons model que facilitarà el Consorci a través dels Ajuntaments que el formen.

b)  Objecte  concret  de  la  subvenció  sol·licitada:  Memòria  descriptiva,  croquis  i/o  plànols  si  s'escauen  i  pressupost 
desglossat.

c) Acreditació d'estar al corrent de les obligacions fiscals amb l'Ajuntament del Consorci que s'escaigui.

6.3. Els peticionaris faran constar en la sol·licitud les dades del seu compte bancari per tal que el Consorci pugui fer-hi la  
transferència de l'import de la subvenció, en el supòsit que els sigui atorgada.

6.4. 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).

Art. 7. Termini de presentació.

El termini de presentació d'instàncies serà el que s'assenyali en la convocatòria.

Art. 8. Esmena de la sol·licitud.

Si la instància o la documentació són incorrectes o incompletes, el Consorci requerirà la rectificació o complement en un 
termini de deu dies hàbils. Si passat aquest no s'han esmenat les deficiències s'arxivaran les actuacions sense cap 
tràmit ulterior. C
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Art. 9. 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.

Art. 10. Criteris de valoració.

La proposta d'atorgament de subvencions s'atendrà als criteris de valoració de les sol·licituds següents:

Es consideraran prioritàries les sol·licituds que compleixin els requisits següents:

a) Increment del cost de l'obra o actuació derivat de l'aplicació de la normativa del pla especial.

b) Actuacions que suposin millores ecològiques o de paisatge, o bé la realització de bones pràctiques ambientals, tals 
com depuració  d'aigües  residuals,  utilització  d'energies  renovables  o  aplicació  de  mesures  d'eficiència  energètica, 
excepte les relacionades amb el finançament d'instal·lacions d'aprofitament de biomassa per a la generació de calor que 
no són objecte de subvenció.

c) Les actuacions que suposin adaptacions i millores per a garantir l'accessibilitat a edificacions i serveis.

d) Potenciar la viabilitat tècnica i econòmica i la continuïtat de les empreses familiars o col·lectives agràries i forestals.

e) Realització d'obres de rehabilitació  i  millora i  instal·lació de subministraments i  serveis bàsics a cases i  masies 
destinades a primera residència-

f) Adaptació de les explotacions a criteris d'aprofitament racional i introducció de noves tecnologies compatibles amb la 
bona gestió dels recursos naturals.

g) Despeses encaminades a subsanar danys causats per fenòmens de caràcter natural.

h) 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.

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.

Art. 11. Concessió. Òrgan competent i termini.

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.

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. 12. Acceptació.

S'entendrà que la subvenció ha estat acceptada tàcitament per part del beneficiari pel transcurs d'un mes a partir de la 
recepció de la notificació de la concessió de la subvenció, sense manifestar expressament les seves objeccions.

CAPÍTOL III. JUSTIFICACIÓ I PAGAMENT.

Art. 13. Justificació.

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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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.

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.

Els treballs susceptibles de ser realitzats pel peticionari o per treballadors de l'explotació (neteja de boscos o similars), 
podran ser justificats per valoració. En aquest caldrà:

- 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 dita finalitzarà un any després d'haver estat notificada 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. 14. 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.

Art. 15. Control del Consorci.

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 documents relatius a operacions indicatives 
d'obtenció, gaudi o destinació incorrecta de la subvenció.

Art. 16. 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.

CAPÍTOL IV. REVOCACIÓ, REVISIÓ I RENÚNCIA.

Art. 17. Revocació.

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.

L'acte de revocació anirà precedit d'un tràmit d'audiència de deu dies.
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Art. 18. Revisió.

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 EUR), en cas que aquest pressupost el superi.

Art. 19. 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. 20. 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 17, 18 i 19 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 automàtica si no es presenta cap reclamació ni al·legació en el 
termini esmentat.

Vilanova de Sau, 1 de març de 2017
El president, Carles Baronet Aldabó
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