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Aprovació de la convocatòria de subvencions, destinades al finançament d’
actuacions de prevenció local d’incendis forestals. Any 2019.

De conformitat amb la proposta de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal
i Territori, la Junta de Govern per unanimitat acorda el següent:

Fets
1.- La Diputació de Tarragona és un ens supramunicipal que dóna suport als municipis i a
les comarques i que actua com un agent efectiu de transformació de la realitat i de
generació de noves oportunitats. Per aconseguir-ho ofereix serveis d'assistència als
ajuntaments per facilitar la gestió de les seves competències en col·laboració amb els
Consells Comarcals i amb la Generalitat de Catalunya, participa en el desenvolupament
equilibrat del territori, igualant-lo en oportunitats, i contribueix en la millora de la qualitat de
vida i benestar dels ciutadans en cooperació amb totes les administracions i amb altres
agents socials.
2.- Per aconseguir els fins perseguits, en l’àmbit de les competències atribuïdes per l’article
36 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, la Diputació de
Tarragona considera necessari contribuir de manera activa, mitjançant l’acció de foment, en
aquelles activitats d’utilitat pública, interès social o promoció d’un fi públic per part dels ens
locals i altres entitats del Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre. En aquest sentit la
Diputació de Tarragona, dins el marc del Pla estratègic de subvencions vigent, porta a
terme diverses accions de foment, que aprova anualment, adreçades als ens locals dels
Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre, amb l’objectiu de realitzar actuacions de
prevenció d’incendis forestals per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el
canvi climàtic.
3.- La Unitat de Medi Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’
Assistència Municipal, duu a terme accions dirigides a ens locals i agrupacions de defensa
forestal de la província de Tarragona, amb l’objectiu de realitzar actuacions de prevenció d’
incendis forestals per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el canvi
climàtic.
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4.- Per acord del Ple de la Diputació de Tarragona, de data 21 de desembre de 2018, es
van aprovar inicialment les Bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i
dels seus organismes autònoms, les quals han esdevingut definitives i se n'ha publicat el
text íntegre, al Butlletí Oficial de la província de Tarragona, en data 27 de febrer de 2019.
5.- Ha estat emès informe tècnic, el qual s’ha incorporat a l’expedient electrònic.

Fonaments de dret
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1. El règim jurídic de les subvencions es regula per:
Els articles 23 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions.
Real Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s'aprova el Reglament de la Llei 38
/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Pla Estratègic de subvencions de la Diputació de Tarragona.
Bases Generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
Bases d’execució del pressupost de la Diputació de Tarragona.
Normativa aplicable de la Llei General Pressupostària.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis en tot allò que no s’oposi a les normes bàsiques de la Llei 38/2003, així com
la resta de normativa aplicable per raó de la matèria o del subjecte.
2. Els procediments administratius corresponents a l’aprovació de la convocatòria per a
la concessió de subvencions corresponents a les línies de foment previstes en el
projecte de pressupost de la Diputació de Tarragona per a l’exercici 2019 s’han de
tramitar, de conformitat amb les prescripcions normatives esmentades.
3. El procediment per a la concessió de subvencions s’inicia d’ofici amb l’aprovació de
la convocatòria per part del president de la Diputació o òrgan en qui delegui, amb el
contingut mínim preceptiu que determina l’article 17.3 i 23.2 de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, general de subvencions.
4. La convocatòria del procediment de concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva conté la definició i concreció de tots aquells elements
substantius que determinen l’objecte i les característiques de les subvencions a
concedir.
5. De conformitat amb el que estableixen els articles 18 i 20.8.b de la Llei 38/2003, de
17 de novembre, general de subvencions, es publica l’extracte de la convocatòria, el
text complert de la qual es pot consultar a la “Base de Datos Nacional de
Subvenciones” (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans). I el text complet estarà
disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer.- Aprovar la convocatòria de subvencions, destinades al finançament d’actuacions
de prevenció local d’incendis forestals de la Unitat de Medi Ambient, Salut Pública,
Enginyeria Municipal i Territori del Servei d’Assistència Municipal per a l’exercici 2019, en
règim de concurrència competitiva, d'aquesta línia de foment:

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Maria Pilar Sanchez Peña - DNI ** el dia 22/03/2019 a les 19:56:40

Medi Ambient. 1200.172.46200 i 1200.172.48000 Subvencions destinades al
finançament d’actuacions de prevenció local d’incendis forestals.
1) Objecte, condicions i finalitat de la concessió de la subvenció.
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L’objecte és regular la concessió de subvencions, per part de la Diputació de Tarragona,
per donar suport econòmic als ajuntaments, EMD i agrupacions de defensa forestal (ADF,
en endavant) pel finançament d’actuacions de prevenció d’incendis forestals a les
comarques de Tarragona per tal de contribuir a la preservació de la natura i a mitigar el
canvi climàtic.
Marc Jurídic s’adrecen de forma prioritària al finançament d’actuacions de prevenció d’
incendis forestals en les zones interfase forestal-urbà, i en la millora d’infrastructures, dins
el marc de les actuacions previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre mesures de
prevenció d’incendis forestals, la Llei 5/2003, de 22 d’abril modificada per la Llei 2/2014, de
28 de gener, així com el Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció d’
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les
instal·lacions situats en terrenys forestals sense continuïtat immediata amb la trama urbana.
Actuacions subvencionables. A l’efecte d’aquesta convocatòria, les actuacions
susceptibles de finançament i que, per tant, poden ser objecte de sol·licitud són:
Tipus 1. Treballs forestals de creació, manteniment i/o millora de franges perimetrals de
baixa densitat de vegetació i neteja de parcel·les interiors de tipologia forestal i de propietat
municipal, associades a urbanitzacions i nuclis urbans situades en les zones interfase urbàforestal, i de forma preferent en les urbanitzacions vulnerables segons el punt A.6.1 i A.
6.2.1 de l'Annex 6 del pla INFOCAT, revisió de 2014.
Tipus 2. Manteniment o millora de basses i/o dipòsits d’aigua existents, amb capacitat igual
o superior a 150 m3, corresponents a la xarxa bàsica de punts de reserva d’aigua per a la
lluita contra incendis forestals (Generalitat de Catalunya). Bàsicament: millora de la
impermeabilització, millora de les captacions i bombeig de l’aigua per omplir els dipòsits,
tanques perimetrals, hidrants i rampes per a fauna.
Tipus 3. Arranjament i/o neteja, segons condicions tècniques, de les franges laterals de
camins i pistes forestals de titularitat municipal per accedir a terrenys forestals.
Per tal d’acotar les actuacions susceptibles de ser subvencionables i afavorir la valoració de
les propostes de subvenció, s’aplicarà el següent:
En el cas d’actuacions previstes en camins i pistes forestals, aquests camins hauran
de tenir un mínim de 4 metres d’amplada.
Les actuacions a les franges laterals dels camins (camins i pistes forestals), es
realitzaran segons els criteris de franja de protecció i amb una amplada de 15 metres
a cada costat del camí, o si no és possible aquesta disposició, 30 metres totals d’
actuació. A més, s’haurà de garantir un espai lliure de 4 metres d’alçada en tota la
longitud dels camins i pistes forestals, pel pas de vehicles d’extinció d’incendis. L’
objectiu d’aquestes actuacions és crear vies segures d’utilitat pels equips d’extinció d’
incendis.
Només seran valorades com a adients, les actuacions de franges laterals en camins i
pistes forestals que es proposin en trams de zona boscosa, quedant excloses les
actuacions en els trams de conreu agrícola.
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Si per circumstàncies del terreny, dels camins o per altres motius, no és possible
complir amb les característiques anteriorment descrites d’amplada de camí o pista o
de via segura (amplada de franges laterals i pas de vehicles d’extinció d’incendis), l’
actuació proposada haurà de ser justificada tècnicament, amb un informe d’un tècnic
competent en la matèria. Es valorarà la seva inclusió per part dels tècnics de la
Diputació de Tarragona.
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Tipus 4. Treballs forestals de reducció de la càrrega de combustible vegetal en boscos
(neteges, aclarides i estassades) en boscos de propietat i/o gestió municipal.

No són actuacions subvencionables:
1. Les despeses del personal que participi en extinció d’incendis ni tampoc les generades
per altres conceptes en matèria d’extinció.
2. Les despeses que resultin de satisfer primes d’assegurances del personal i dels bens
immobles.
3. L’adquisició de terrenys o drets necessaris per dur a terme els plans o programes de
prevenció d’incendis forestals.
4. Les obres realitzades fora del termini establert en aquestes bases.
5. La redacció d’estudis o projectes de prevenció d’incendis que poden acollir-se a
sol·licituds d’assistència tècnica al SAM, com és el cas del Pla Municipal de prevenció d’
incendis (PAM INFOCAT), o del Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció d’incendis
forestals (obligatori per a quasi tots els municipis de Tarragona).
6. Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari.
7. Per aquesta convocatòria i per motius de priorització segons disponibilitat
pressupostària, tampoc seran subvencionables les actuacions de les següents tipologies:
a. Noves basses i/o dipòsits d’aigua per a la xarxa bàsica de punts de reserva d’
aigua per a la lluita contra incendis forestals
b. Reducció de la càrrega combustible vegetal en lleres de rius i/o rieres properes a
nuclis urbans.
c. Treballs de manteniment vegetal i reducció de la càrrega combustible en punts
forestals d’alta freqüentació social com àrees de lleure, ermites i entorns de refugis.
d. Estudis i treballs de restauració després de grans incendis forestals.
e. Actuacions de reparació, manteniment, eixamplament o millora del ferm i
pavimentació de camins i pistes forestals de titularitat municipal per accedir a
terrenys forestals.
f. Els treballs forestals susceptibles d’aprofitament comercial.
g. Treballs forestals d’obertura de línies de defensa forestal no associades a
urbanitzacions i en boscos de propietat privada.
h. Adquisició de material per a la prevenció i vigilància, així com per despeses de
contractació de personal i material amb aquest objectiu.

2) Requisits dels beneficiaris per obtenir la subvenció: requisits generals i requisits
particulars en funció de la subvenció i forma d’acreditar-los.
2.1.- Requisits generals:
Pel que fa als requisits generals dels beneficiaris, s’ha de complir les Bases 6, 7 i 8 del
capítol II Beneficiaris i la Base 23.2 de despeses subvencionables de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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2.2.- Requisits específics:
Poden sol·licitar aquests ajuts els ajuntaments i les entitats municipals descentralitzades i
les ADF de les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, sempre i quan la
població del municipi on s'actuï no sigui superior a 10.000 habitants.
Pel que fa al còmput de la població del municipi, es duu a terme segons les dades de
població de l’últim cens aprovat (dades població: Font INE).
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Els beneficiaris de les subvencions que hagin de fer treballs forestals, actuacions
subvencionables de tipus 1, 3 i 4, han de sol·licitar permís al Departament d’Agricultura o a l’
organisme competent, abans de començar els treballs forestals.
Pel que fa a les actuacions subvencionables, que sol·licitaran els Ajuntaments o entitats i
que es localitzin en entorns protegits i parcs naturals, caldrà donar compliment al punt 2 d)
de l’article 29 de la Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals. Per tant, abans de
realitzar les actuacions, s’haurà de demanar l’autorització a l’òrgan corresponent.
Així mateix, es considerà els informes dels corresponents organismes i les situacions o
excepcions que se’n deriven d’espècies de vegetació i fauna protegida o d’època d’
execució dels treballs.
En aquests casos, l’Ajuntament, en fase de sol·licitud, informarà d’aquesta situació i
excepcionalment, quan no es pogués executar els treballs dins del període d’execució
previst, s’ampliarà aquest període, sempre que estigui justificat que no es poden executar
els treballs per limitació de període de cria de fauna protegida.
3) Expressió de la subjecció

de la convocatòria al règim de concessió de

concurrència competitiva.
Règim de la convocatòria: concurrència competitiva.
4) Forma i termini de presentació de sol·licituds.
Forma de presentació de sol·licituds:
La sol·licitud de subvenció, amb la documentació s’ha de fer en model normalitzat
disponible a https://seuelectronica.dipta.cat/ i en els termes establerts en la base 11 de les
bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes
autònoms.

S’ha de presentar electrònicament pels ajuntaments i les entitats municipals
descentralitzades.
S’ha de presentar en suport paper per les ADF
Termini de presentació de sol·licituds: Del 3 al 30 d’abril de 2019
5) Documentació i informació a incorporar amb les sol·licituds. La documentació que
ha de contenir és la següent:
5.1 Formulari normalitzat de sol·licitud, que inclou:
- Sol·licitud i declaració responsable sobre el compliment de la base vuitena de les bases
generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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- Quadre resum, on hi consta l’actuació a fer, import total de l’actuació i subvenció total
sol·licitada, dins del límit màxim subvencionable.
- Justificació de la necessitat de l’actuació, tot especificant-hi si és d’iniciativa pròpia o si es
deriva d’algun instrument de planificació de prevenció dels incendis.
- Pressupost i quadre de finançament previst per a l’actuació.
5.2 Documentació general:
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a. Per les ADF: municipis que formen part de l’associació i població d’aquests municipis
i estar degudament constituïda i inscrita en el corresponent registre públic. Aquest s’
ha d’acreditar mitjançant la presentació d’un certificat administratiu en què s’acrediti
la deguda constitució i inscripció, segons la Base 7 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
b. Si escau, informe indicatiu de si a la zona d’actuació dels treballs hi ha fauna
protegida i excepcionalment, afecti a l’execució dels treballs dins del període d’
execució previst, tal com s’indica en l’apartat de requisits específics.

5.3 Documentació específica:
a) Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions que es portaran a terme. Ha d’incloure
plànol de situació i emplaçament, i plànol de detall topogràfic o amb ortofotografia a escala
1:5.000 indicant la franja o la zona d’actuació. També ha d’incloure el pressupost detallat de
l’actuació amb els amidaments i preus unitaris.
b) Reportatge fotogràfic de l’estat actual del lloc on es proposa fer l’actuació, amb un mínim
de 4 fotografies representatives de les condicions inicials.
c) Certificat del secretari conforme les actuacions es realitzaran en àmbits de titularitat o
gestió municipal.
d) En el cas que la titularitat no sigui municipal, certificat de l’Ajuntament conforme aquest
disposa de l’autorització dels propietaris de les finques afectades.
e) Atenent als criteris de valoració indicats en l’apartat Criteris objectius d’atorgament de la
subvenció i si escau, la seva ponderació, que valora el compliment per part del municipi de l’
obligació per Llei, si és el cas, d’elaborar el DUPROCIM (Document únic de protecció civil
municipal), que inclou el PAM INFOCAT, d’elaborar el Plànol de Delimitació de Mesures de
prevenció dels incendis forestals (Llei 5/2003), així com de disposar dels Instruments d’
Ordenació Forestal (IOF), cal presentar quan correspongui:
Certificat d’aprovació del DUPROCIM, segons Decret 155/2014, de 25 de novembre.
S’ha d’indicar la data de la seva homologació i en el seu cas, la data d’aprovació per
part de l’ajuntament de la darrera revisió.
Certificat d’aprovació del Pla Municipal de prevenció d’incendis forestals (PAM
INFOCAT) indicant la data de la seva homologació i la data d’aprovació per part de l’
ajuntament de la darrera revisió.
Certificat d’aprovació del Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció dels
incendis forestals, indicant la data de la seva aprovació i en el seu cas, la data de la
darrera revisió.
Certificat, quan correspongui, d’aprovació o de disposició de qualsevol altre
planejament que justifiqui les actuacions, si és el cas, com el Pla de Prevenció d’
Incendis Forestals (PPI), el Pla de Prevenció d’Incendis en les Urbanitzacions (PPU),
o el Pla d’Ordenació Forestal (POF), entre altres.
Quan correspongui, certificat en què s'ha d'acreditar la inclusió de l’actuació
específica dins un pla o programa aprovat per l’administració competent, annexant la
fitxa o punt concret on quedi constància de l’actuació concreta en la memòria i/o
plànols.
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f) Si escau, atenent als criteris de valoració indicats en l’apartat criteris objectius d’
atorgament de la subvenció, en el criteri 4, puntuació específica segons tipologia d’
actuacions, cal presentar, per a les actuacions de tipus 1:
Certificat on hi figurin les dates de les darreres tasques de manteniment relacionades
amb les actuacions proposades. En el mateix certificat s’haurà d’especificar si les
actuacions proposades o d’altres de similars en la mateixa zona on es proposin, han
estat subvencionades en els darrers 5 anys per part de la Diputació de Tarragona o
bé pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat
de Catalunya.
g) Si escau, d’acord amb la base 23.2 despeses subvencionables, de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, cal aportar 3
pressupostos.
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6) Criteris de valoració objectius d’atorgament de la subvenció, i si escau, la seva
ponderació.
6.1. Mètode de valoració:
Les sol·licituds es valoren tenint en compte cadascun dels criteris definits en aquest apartat
i amb una puntuació que pot arribar fins el màxim especificat per a cadascun.
La prioritat de l’actuació sol·licitada s'ha de determinar a partir de la suma de les
puntuacions obtingudes en cada criteri. La puntuació màxima total sobre la qual es valoren
les sol·licituds és de 130 punts.
L’import de la subvenció es determina pel nombre de sol·licituds presentades, i la
consignació pressupostària.
En cas de manca de suficient consignació pressupostària per fer front a la totalitat de l’
import sol·licitat, els tècnics d'avaluació poden deixar excloses de subvenció les sol·licituds
en funció d'una mínima puntuació requerida o per manca d'idoneïtat. Aplicats els criteris
anteriors, si escau es podrà realitzar un prorrateig entre els beneficiaris resultants.
Es podran rebutjar partides dels pressupostos presentats, de manera total o parcial, en
aquelles actuacions que no siguin objecte de subvenció.
6.2. Criteris de valoració:

Criteri 1. Nombre d'habitants del municipi

Fins a 15 punts

fins a 500 habitants

15 punts

de 501 a 2.000 habitants

10 punts

de 2.001 a 5.000 habitants

5 punts

de 5.001 a 10.000 habitants

0 punts

Criteri 2. Base territorial: superfície del terme municipal

Fins a 10 punts

més de 50 km2

10 punts

entre 20 i 50 km2

5 punts

menys de 20 km2

0 punts

Criteri 3. Risc d'incendi forestal i vulnerabilitat
municipis declarats d'alt risc d'incendi forestal (segons l'annex 1 dels annexos del pla
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Fins a 15
punts

INFOCAT, revisió de 2014)

5 punts

municipis amb vulnerabilitat alta o molt alta (segons el punt A6.1 de l'annex 6 del pla
10 punts
INFOCAT, revisió de 2014)
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altres municipis

0 punts

Criteri 4. Per puntuació específica segons tipologia d'actuacions

Fins a 50
punts

per actuacions de tipus 1 : Es contemplen dos supòsits (1.1 i 1.2)

fins a 50
punts

1.1. per a urbanitzacions que constin en el punt A6.2.1 de l'annex 6 del pla INFOCAT, revisió de
2014

fins a 50
punts

- obertura de noves franges o manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació de
manteniment abans de l’1 de juliol de 2013

50 punts

- manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de manteniment entre l’
1 de juliol de 2013 i el 30 de juny de 2015

40 punts

- manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació d’obertura o de manteniment entre l’
1 de juliol de 2015 i el 30 de juny de 2017

30 punts

- manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació de d’obertura o de manteniment
posterior al 30 de juny de 2017

0 punts

1.2. per a la resta d'urbanitzacions:

fins a 20
punts

- obertura de noves franges o manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació
anterior al 30 de juny de 2017

20 punts

- manteniment de franges de protecció amb la darrera actuació de d’obertura o de manteniment
posterior al 30 de juny de 2017

0 punts

per actuacions de tipus 2

50 punts

per actuacions de tipus 3

20 punts

per actuacions de tipus 4

20 punts

En aquest criteri 4 únicament es valora una tipologia d’actuacions. Per tant, en el cas que el
beneficiari sol·liciti actuacions de més d’una tipologia, els tècnics de la Unitat de Medi
Ambient, Salut Pública, Enginyeria Municipal i Territori han de determinar la puntuació en
funció de la tipologia que es consideri prioritària i majoritària dins el pressupost total de l’
actuació.
Referent a les actuacions de tipus 1, atenent als certificats presentats segons l’apartat f) de
la documentació específica, les actuacions proposades o similars, en la mateixa zona on es
proposin, que hagin rebut alguna subvenció en un temps inferior als 2 anys anteriors a
aquesta convocatòria, rebran una puntuació de 0 punts.
Criteri 5. Planificació de les actuacions i possibilitats efectives d'execució

Fins a
15 punts

Per actuacions incloses dins el PAM INFOCAT o DUPROCIM, dins el Plànol de Delimitació de
Mesures de prevenció d’incendis forestals o qualsevol altre planejament de prevenció d’incendis, o d’
10
Ordenació Forestal degudament aprovat per l’organisme competent (Ajuntament, Generalitat, etc.).
punts
Caldrà acreditar adequadament aquesta inclusió dins un pla o programa i la seva aprovació amb la
documentació de la sol·licitud.

Per cofinançament ja concedit complementari a les actuacions
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5 punts
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Criteri 6. Compliment dels instruments de planificació obligatoris en municipis amb risc i
vulnerabilitat front els incendis forestals

Fins a
25 punts

Respecte la redacció del PAM INFOCAT o del DUPROCIM en el seu cas:

fins a 10
punts

Municipis amb el PAM INFOCAT o DUPROCIM vigent i actualitzat (homologat, i revisat en data igual
o posterior a 1 de gener de 2013)

10 punts

Municipis amb el PAM INFOCAT vigent i no actualitzat (homologat, i revisat en data anterior a 31 de
desembre de 2012)

5 punts

Municipis obligats a redactar el PAM INFOCAT (ara dins els DUPROCIM) i que encara no el tenen
homologat en la data de la convocatòria de subvenció

0 punts

Municipis no obligats (per a la valoració no es consideren prioritaris en aquest punt).

0 punts

Respecte la redacció del Plànol de Delimitació de Mesures de prevenció d'incendis forestals

fins a 15
punts

Municipis amb el Plànol de Delimitació redactat i aprovat definitivament en la data de la presentació
de la sol·licitud de subvenció.

15 punts

Municipis amb el Plànol de Delimitació no aprovat en la data de la convocatòria de subvenció.

0 punts

Municipis no obligats (per a la valoració no es consideren prioritaris en aquest punt).

0 punts

7) Quantia individualitzada de la subvenció o criteris per a la seva determinació.
7.1. El percentatge màxim de finançament de les actuacions subvencionables descrites és
d’un 95%.
En tot cas, la quantitat de la subvenció no pot superar els 12.000 €.
El percentatge de les ADF ve determinat per la població del/s municipi/s als quals
pertanyen i en els quals es fa l'actuació.
7.2.- Els percentatges i límits anteriors fixen la quantia màxima de la subvenció. No obstant,
la subvenció concedida s’ha de determinar en funció de les sol·licituds presentades, els
criteris de valoració a aplicar i la disponibilitat pressupostària.
El pressupost mínim a executar per a obtenir la totalitat de la subvenció concedida es
determina en l'acord de concessió.
7.3.- Aquesta subvenció és compatible amb altres línies d'ajut que puguin obtenir pel mateix
objecte i concepte. No obstant, en cap cas, la suma de les subvencions obtingudes, pel
mateix objecte, no pot superar el cost de l'actuació.
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7.4.- Únicament es pot presentar una sola sol·licitud per municipi, independentment de
quina sigui l'entitat sol·licitant.
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8) Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la convocatòria i quantia total màxima
dins dels crèdits disponibles o la quantia estimada de les subvencions.
Crèdit pressupostari al qual s’imputen les subvencions:
Aplicació pressupostària: 2019-1200-172-46200-01 per ajuntaments i EMD’s.
Aplicació pressupostària: 2019-1200-172-48000-01 per agrupacions de defensa
forestal (ADF).
Quantia total màxima de les subvencions convocades:
200.000,00 euros per ajuntaments i EMD
30.000,00 euros per agrupacions de defensa forestal (ADF).
Aquest import màxim podrà ser ampliat d’acord amb les sol·licituds rebudes i les
disponibilitats pressupostàries.
9) Òrgans competents per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de
concessió de la subvenció.
L’òrgan competent per a la instrucció del procediment és la Unitat de Medi Ambient, Salut
Pública, Enginyeria Municipal i Territori del SAM.
L’òrgan competent per a la resolució del procediment és la Junta de Govern.
10) Termini de resolució i de notificació.
El termini de resolució i notificació és de 6 mesos des de la publicació de l’anunci d’aquesta
convocatòria en el Butlletí oficial de la Província de Tarragona, en els termes indicats en la
base 16 de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus
organismes autònoms.
11) Mitjà de notificació o publicació.
El mitjà de publicació de la resolució, tal com s’indica en la base 14 de les bases generals
de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms, aquesta
serà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona, https://seuelectronica.dipta.cat/
Pel que fa a l'acceptació de la subvenció: aquesta s’entén acceptada si el beneficiari no
manifesta expressament el contrari en el termini d’un mes, a comptar a partir del dia
següent al de la publicació a la seu electrònica de la resolució de la seva concessió, o de la
notificació individual si escau, segons el previst en la base 15 de les BGS.
12) Indicació de si la resolució posa fi a la via administrativa i, en cas contrari, l’òrgan
davant del qual interposar els recursos que escaiguin i els terminis.
Les resolucions dictades en execució de la convocatòria exhaureixen la via administrativa.
El règim de recursos s’indica a la base 17 de les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
13) Termini per executar les actuacions subvencionades, així com també, si escau, la
possibilitat i condicions per a l’ampliació d’aquest termini.
13.1.- Termini d’execució
13.1.1) El termini per a executar les actuacions és fins el 30/06/2020.
13.1.2) I per aquelles actuacions, que són casos excepcionals determinats en l’apartat de
requisits específics, el termini excepcional per executar és fins el 31/12/2020.
13.2.- Ampliació del termini d’execució
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Únicament es podrà autoritzar una ampliació del termini d’execució en els supòsits detallats
a l’apartat 13.1.2 anterior, prèvia sol·licitud.
14) Termini i forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora
del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació
dels fons percebuts.
14.1 Termini de presentació de la justificació
Aquest està regulat en la base 28.1 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, tot i això, el beneficiari de la subvenció ha
de presentar la justificació de les despeses subvencionables de les actuacions executades,
en el termini de 3 mesos des de la data de finalització de les actuacions executades, per
tant, el termini per a justificar és de l’1 de juliol a 30 de setembre de 2020.
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En el cas de gaudir de termini excepcional de justificació, de les actuacions executades fins
el 31/12/2020, és de l’1 de gener al 31 de març del 2021.
14.2 Ampliació del termini
Aquest està regulat en la base 28.2 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms, no obstant això, el beneficiari, per causes
degudament motivades, pot sol·licitar una ampliació del termini fixat per la presentació de
la justificació, en els termes establerts a l’art. 70.1 del Reglament de desenvolupament de
la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, aprovat pel RD 887/2006.
Transcorregut el termini ordinari, i si és el cas el de la pròrroga, sense justificació, s'ha de
requerir el beneficiari per tal que la presenti, en els termes establerts a l’article 70.3 del
Reglament de desenvolupament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, aprovat pel RD 887/2006. Una vegada finalitzat el termini fixat al requeriment
sense justificació ni al·legacions, s'ha de declarar la pèrdua del dret al cobrament de la
subvenció.
14.3 Despeses subvencionables
Són despeses subvencionables aquelles que tenen lloc dins els períodes determinats en
el punt anterior: “Termini per executar les actuacions subvencionades, així com també, si
escau, la possibilitat i condicions per a l’ampliació d’aquest termini.”
Les despeses subvencionables estan regulades en la base 23 de les bases generals de
subvencions de la Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Pel que fa a les actuacions subvencionables 1, 2 i 3, es tindrà com a referència, el màxim
estimat per la Diputació, segons l’establert en el següent quadre:
Tipus de treballs

Preu (€/ha)

Obertura de franja (1a intervenció)

2.500 €/ha

Manteniment densitat alta (cobertura >70%)

2.100 €/ha

Manteniment densitat mitjana (cobertura 30-70%)

1.250 €/ha

Manteniment densitat baixa (cobertura < 30%)

800 €/ha

Els pressupostos presentats es revisaran per comprovar que s’ajusten als costos reals
plantejats, segons les característiques de la zona d’actuació: accessibilitat, pendent del
terreny i si es tracta d’una franja consolidada o no. En cas contrari, es pot reduir el
pressupost presentat, a criteri tècnic.
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14.4 Forma de justificació per part del beneficiari o de l’entitat col·laboradora del
compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons
percebuts.
Documentació justificativa. La documentació que ha de contenir la justificació és la
següent:
1) Formulari normalitzat d’expedient de justificació i de certificat del finançament, que inclou:
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Sol·licitud de pagament, declaració responsable sobre el compliment de la base
vuitena de les bases generals de subvencions de la Diputació de Tarragona i dels
seus organismes autònoms.
Relació classificada de despeses amb identificació del creditor, document, import,
data d’emissió i data reconeixement de l’obligació de pagament pels ens locals i data
de pagament per les ADF.
Certificat del finançament on es detalli la totalitat dels ingressos i les despeses.
Certificat de la publicació a la seu electrònica o pàgina web corresponen.

2) Altra documentació que cal adjuntar:
Memòria detallada i cartogràfica de les actuacions que s’han portat a terme.
Reportatge fotogràfic de l’actuació, amb un mínim de 8 fotografies que permetin
valorar la diferència entre la situació inicial i la final, un cop executada l’actuació
objecte de subvenció.
Evidència de la Publicitat de la subvenció concedida, segons la base 8 h). La
justificació documental de la difusió feta i de l’adequada publicitat de la participació
de la Diputació de Tarragona en el finançament de les activitats subvencionades,
com a mínim, la publicació en web s’ha de fer constar de manera visible el
finançament concret i l’objecte per la qual s’ha concedit de la Diputació de Tarragona
amb la inclusió del logotip corresponent, segons model normalitzat. El període de
vigència d'aquesta publicitat en web serà, com a mínim, des del moment de la
concessió i fins a un any de la finalització del termini de justificació.
Si escau, d’acord amb la base 23.2 despeses subvencionables, cal aportar 3
pressupostos.
Només si s’ha modificat el número de compte bancari, cal aportar l’Annex de
comunicat de dades fiscals i bancàries.

15) Possibilitat d’efectuar pagaments anticipats i abonaments a compte, amb el règim
de garanties que, si escau, hagin d’aportar els beneficiaris.
15.1 Forma de pagament
La subvenció es lliura un cop comprovada la justificació adequada de la subvenció, així
com l’acompliment de l’activitat i de la finalitat que determina la concessió de la subvenció,
tal com es determina en la base 29.4 de les bases generals de subvencions de la Diputació
de Tarragona i dels seus organismes autònoms.
Si l'entitat justifica per sota de "pressupost mínim a executar" o, en el seu cas, el
"pressupost elegible" es procedirà a la reducció del pagament de la subvenció
proporcionalment segons el percentatge de concessió. Si s'executa un import superior, no
es reduirà el pagament de la quantitat concedida. En tot cas el beneficiari haurà de justificar
sempre la totalitat de la despesa executada.
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Segons es determina en la base 29.4, de les bases generals de subvencions de la
Diputació de Tarragona i dels seus organismes autònoms amb caràcter general, la
publicació de les resolucions per les quals s’aprovi el reconeixement de l’obligació de
pagament de subvencions concedides en procediments de concurrència competitiva,
aquesta serà a la seu electrònica de la Diputació de Tarragona que substitueix la notificació
individual a tots els efectes https://seuelectronica.dipta.cat/.
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15.2 Pagaments a compte
Es preveu la possibilitat de pagaments a compte pel que fa a les Agrupacions de defensa
forestal (ADF)
16) Circumstàncies que, poden donar lloc a la modificació de la resolució de la
concessió.
El beneficiari pot sol·licitar la modificació de la subvenció si concorren circumstàncies
extraordinàries derivades de necessitats urgents o sobrevingudes, degudament justificades,
que es pot autoritzar sempre que no es lesionin drets de tercers. La sol·licitud s’ha de
realitzar abans de la finalització del termini d’execució i ha de respectar l’objecte,
condicions i finalitat de la concessió, així com els criteris de valoració.
17) Compatibilitat o incompatibilitat amb altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos per a la mateixa finalitat.
Aquesta subvenció és compatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per
a la mateixa finalitat, per la part no subvencionada per la Diputació de Tarragona.
18) Exigència o no d’aportació de recursos propis del beneficiari per al finançament
de l’activitat subvencionada.
Es preveu, en aquesta convocatòria, que el percentatge màxim de finançament de les
actuacions subvencionables descrites és d’un 95%.
El percentatge restant els ajuntaments, EMD i ADF l’aportarà de fons propis o altres
subvencions, sense que en cap cas es pugui produir sobre finançament.
19) Criteris de graduació particulars dels possibles incompliments de condicions
imposades en la concessió de les subvencions, que serviran per a determinar l’
import definitiu a rebre pel beneficiari o l’import final a reintegrar.
Les bases 24 i 25 generals de subvencions de la Diputació de Tarragona, determinen els
criteris aplicables, en aquest sentit.
D’acord amb la Base 24 de les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms i la Llei 38/2003 de 17 de novembre, general
de subvencions, el beneficiari té l’obligació de sotmetre’s a les actuacions de control
financer que, donat el cas, realitzi la Diputació. L’incompliment d’aquesta obligació pot
donar lloc al reintegrament de la subvenció concedida i a la devolució dels imports
percebuts.
20) Diari oficial en el qual s’ha de publicar l’extracte de la convocatòria, per conducte
de la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS) o per conducte del sistema de
publicitat que s’estableixi en la legislació autonòmica aplicable.
Tal com estableix la base 10.3 de les bases generals de subvencions de la Diputació de
Tarragona i dels seus organismes autònoms.
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Segon.- Ordenar la remissió de la informació d'aprovació de la convocatòria a la Base de
Datos Nacional de Subvenciones als efectes de la seva publicació en el Sistema Nacional
de Publicidad de Subvenciones i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Intervenció General de la Diputació de Tarragona.

Règim de recursos:
- Recurs contenciós administratiu, en el termini màxim de 2 mesos des de l'endemà de la
notificació, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
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- De manera alternativa i potestativa, recurs de reposició, en el termini màxim d'1 mes des
de l'endemà de la notificació, davant del president de la Diputació.
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