
 

 

CONVOCATÒRIA ANTICIPADA DE SUBVENCIONS DEL PROGRAMA DE SUPORT A LA 

REALITZACIÓ DE PROJECTES DINS DEL PARC NATURAL I RESERVA DE LA 

BIOSFERA DEL MONTSENY. ANUALITAT 2023 
 

1. Objecte i finalitat 
 
Subvencions en règim de concurrència competitiva dins del programa de suport a la 
realització de projectes dins del Parc Natural i la Reserva de la Biosfera del Montseny, 
d’acord amb les bases específiques reguladores aprovades pel Ple de la Diputació en la 
sessió de 19 de juliol de 2022. 
 
La finalitat de les subvencions és el foment de les actuacions que s’adiguin amb els 
objectius dels ajuts en les línies següents: 
 
– Les activitats forestals (AF). 
– Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR). 
– Les empreses de serveis (ES). 
– La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA). 
– Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES). 
– L’establiment, mitjançant un conveni amb la propietat, de reserves forestals destinades a 
conservar boscos madurs que es deixin a evolució natural (RF). 
– Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV). 
– Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF). 
 
CRITERIS DE VALORACIÓ 
 
Els criteris de valoració són definits a l’article 6 de les bases reguladores específiques. 
 

2. Dotació econòmica i determinació de l’aplicació pressupostària 
 
L’import estimat destinat a la convocatòria és de 165.500,00 euros. Les aplicacions 

pressupostàries a què s’aplica el crèdit i els imports són els següents: 

 

Aplicació Pressupostària Import en euros  

Línia AF. 500/1700/48118 15.500,00 

Línia AF. 500/1700/77900 1.000,00 

Línia AF. 500/1700/78100  12.500,00 

Línia AAR. 500/1700/47900 2.000,00 

Línia AAR. 500/1700/77900 1.000,00 

Línia AAR. 500/1700/48118 7.000,00 

Línia AAR. 500/1700/78100 30.000,00 

Línia ES. 500/1700/47900 3.000,00 

Línia ES. 500/1700/77900 6.000,00 

Línia PA. 500/1700/76502 4.500,00 

Línia PA. 500/1700/77900 2.000,00 

Línia PA. 500/1700/78100 15.000,00 



 

Línia RF. 500/1700/48118 8.000,00 

Línia EES. 500/1700/78100 10.000,00 

Línia XV. 500/1700/46208 45.000,00 

Línia CPIF. 500/1700/48134 3.000,00 

Total 165.500,00 

 
La concessió de les subvencions queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i 
suficient en el moment de la resolució de l’atorgament. 
 
La distribució d’aquests imports té caràcter estimatiu, i es podrà redistribuir entre les 
aplicacions pressupostàries anteriors en el mateix acte de concessió de les subvencions. 
 
Amb la finalitat d’atendre un major nombre de sol·licituds de subvenció o d’atorgar un major 
import en les subvencions, aquest crèdit podrà ser ampliat amb una quantitat addicional de 
com a màxim el 50% addicional, derivada de crèdits sobrants d’altres convocatòries o 
modificacions de crèdit. L’efectivitat de la quantia addicional estarà condicionada a la 
corresponent declaració de disponibilitat de crèdit prèviament a la resolució de les 
subvencions i l’aprovació de l’augment de la convocatòria. 
 

3. Termini de presentació de sol·licituds 
 
El termini de presentació de sol·licituds comença a partir de l’endemà de la publicació de la 
convocatòria al BOPG i finalitza el 30 de novembre de 2022. Les sol·licituds s’han de 
formular mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
www.ddgi.cat/subvencions, acompanyat de la documentació que preveu l’article 7 de les 
bases reguladores. 
 
La presentació de les sol·licituds, que han d’estar signades electrònicament mitjançant un 
certificat validat en la plataforma PSIS del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya, 
s’ha de fer per mitjà de l’EACAT. 
 
Les persones físiques poden optar per presentar les sol·licituds en paper, d’acord amb la 
normativa de procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 

4. Àmbit temporal de les accions subvencionables 
 
Es subvencionaran actuacions realitzades a partir de l’1 de gener de 2023 i fins a la data de 
venciment del termini de justificació de les subvencions. 
 

5. Termini per justificar les subvencions 

 
Els beneficiaris hauran de presentar una única justificació de les despeses un cop 
finalitzades les actuacions subvencionades. El termini per executar els treballs i justificar les 
despeses que són objecte de subvenció en aquesta convocatòria finalitzarà el 31 d’octubre 
de 2023. 
 

6. Termini de resolució i notificació 
 

6.1. Termini de resolució 

 

http://www.ddgi.cat/subvencions


 

El termini màxim per resoldre la convocatòria és el que determinen les bases. Una vegada 
transcorregut el termini sense que hi hagi una resolució, els sol·licitants podran entendre 
desestimades les seves sol·licituds per silenci administratiu. 
 

6.2. Termini de notificació 

 
La resolució es notificarà de manera individualitzada a tots els beneficiaris, tal com preveu 
l’article 41.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, i també als peticionaris la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat, 
en el termini màxim de deu dies hàbils a comptar de la data d’adopció de l’acord.  
 

7. Règim de recursos 
 
La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució es 
pot interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de 
Girona, en el termini de dos mesos, a comptar de l’endemà de la notificació. 
Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del 
president de la Diputació de Girona en el termini d’un mes a comptar de l’endemà de la 
notificació. 
 

8. Pagament 
 
S’efectuarà el pagament de la subvenció un cop presentada la documentació justificativa, 
previ informe favorable del centre gestor.  

 

 

9. Publicitat 
 
Aquesta convocatòria es publicarà a la seu electrònica de la Diputació 
<https://tauler.seu.cat/> i al seu lloc web, i l’extracte d’aquesta, d’acord amb el que preveu 
l’article 17.3 b de la Llei 38/2003, general de subvencions, es publicarà al Butlletí Oficial de 
la Província de Girona.  
 
La convocatòria resta condicionada al fet que no es presentin al·legacions contra les bases 
específiques, l’estimació de les quals hagi de comportar un canvi en les seves 
determinacions. 
 
 

https://tauler.seu.cat/

