Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
D’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

Convocatòria i bases específiques per a l’atorgament dels premis mitjançant el
procediment de concurrència competitiva de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat,
amb l’objecte de la Vint-i-tresena edició dels Premis de Prevenció d’Incendis
Forestals de la Diputació de Barcelona (2019)
1. Indicació de l’aprovació de les Bases Reguladores i Diari Oficial on es publica
1.1. 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 i
publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de 9 de maig de 2017.
1.2. La Present convocatòria incorpora les bases especifiques que contenen les
regulacions particulars del procediment de concessió, d’acord amb la possibilitat
prevista a l’article 23.2.a) LGS i l’article 18 de l’Ordenança General de Subvencions de
la Diputació de Barcelona.
2. Objecte i finalitat dels premis
2.1. L’objecte de la present convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment
de sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i justificació de la concessió dels premis
de Prevenció d’Incendis Forestals de la Diputació de Barcelona, incloent el Premi
Honorífic Joaquim M. de Castellarnau de reconeixement públic a la trajectòria d’una
persona en relació a la prevenció d’incendis forestals, el Premi Jordi Peix i Massip al
projecte d’informació i sensibilització de la societat per a la prevenció d’incendis
forestals, i el Premi Rossend Montané al projecte de planificació de la gestió per a la
prevenció d’incendis forestals.
3. Beneficiaris
3.1. Podran ser beneficiaris del premi Rossend Montané totes les Agrupacions de
Defensa Forestal, en endavant ADF, de la província de Barcelona.
3.2. Podran ser beneficiaris del premi Jordi Peix i Massip, totes les ADF i totes les
Federacions d’Agrupacions de Defensa Forestal, en endavant Federació d’ADF, de la
província de Barcelona.
3.3. Podran ser beneficiaris del premi Joaquim Mª de Castellarnau, totes les persones
que formin o hagin format part de les ADF, ja sigui en la junta directiva o com a
voluntàries.
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3.4. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Massip o el premi Rossend
Montané es correspongui a un projecte de col·laboració entre diverses ADF, el premi i
l’administració d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà
a l’ADF que figuri com a sol·licitant al formulari que ha d’acompanyar a la
documentació requerida, d’acord amb el model de genèric definit per la Diputació de
Barcelona.
3.5. En el cas que una candidatura pel premi Jordi Peix i Masip es correspongui a un
projecte presentat per una Federació d’ADF, aquest haurà de contemplar la
col·laboració amb totes les ADF del seu àmbit territorial, i el premi i l’administració
d’aquests recursos econòmics per l’execució del projecte correspondrà a la Federació
d’ADF que figuri com a sol·licitant al formulari que ha d’acompanyar a la documentació
requerida, d’acord amb el model de genèric definit per la Diputació de Barcelona.
3.6. Una mateixa ADF, o Federació d’ADF, no podrà guanyar per la mateixa categoria
de premi en dues edicions consecutives.
3.7. Una mateixa ADF pot presentar candidatures a tots els premis, inclòs si es dona el
cas que la Federació d’ADF del seu àmbit territorial opta al premi Jordi Peix i Massip.
4. Requisits
4.1. Premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a la
trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la prevenció
d’incendis forestals.
Premi de reconeixement públic a la persona que, amb les seves iniciatives, ha
contribuït de forma destacada a la prevenció dels incendis forestals com a membre
d’una ADF.
L’òrgan col·legiat serà la responsable del veredicte i atorgament d’aquest premi.
El jurat valorarà discrecionalment els següents aspectes:
1.
2.
3.
4.

El temps de vinculació a l’ADF.
El reconeixement social de la tasca
La participació en feines de prevenció i extinció
Altres aspectes que justifiquin el paper de la persona com a referent per a la
prevenció dels incendis forestals.

4.2. Premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la
societat per a la prevenció d’incendis forestals.
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Atesa la importància de la sensibilització, la informació, la comunicació i l'educació
ambiental dirigides a la implicació de la societat en la prevenció d’incendis forestals, el
premi Jordi Peix i Massip es destinarà a un projecte de sensibilització, informació,
comunicació i educació en matèria de prevenció d’incendis forestals,
realitzat per:




una ADF en cooperació amb altres entitats del territori vinculades a la
prevenció d’incendis forestals -altres ADF, Associacions de Propietaris
Forestals, Ajuntaments i/o altres agents del territori implicats en la prevenció
d’incendis forestals, o bé,
una Federació d’ADF, en col·laboració i exercint accions amb totes les ADF de
la Federació, de forma extensiva a tot l’àmbit territorial de la Federació, i de
caràcter no excloent per a la presentació de candidatures d’altres ADF del seu
àmbit territorial, per al mateix premi.

L’objectiu del projecte és augmentar la percepció del risc d’incendi forestal i la
importància de la prevenció d’incendis forestals, acompanyada de la visualització de la
tasca de les ADF en la prevenció d’incendis forestals. El projecte ha d’adreçar-se als
usuaris del medi natural i/o als habitants i visitants dels llocs que presenten una alta
vulnerabilitat davant els incendis forestals -com són les urbanitzacions i els nuclis de
població envoltats de terrenys forestals.
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un
pressupost mínim d’ 11.000 euros.
El jurat valorarà els següents aspectes:
1. L’adequació del projecte als objectius del premi.
2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i
pressupost3. L’originalitat de les accions i la capacitat d’aquestes per a la dinamització
social en l’àmbit de la prevenció d’incendis forestals.
4. La cooperació o participació en el projecte d’altres ADF, Associacions de
Propietaris Forestals, Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la
prevenció d’incendis forestals.
5. Les activitats del projecte destinades a l’obtenció de més recursos per a ser
destinats a una o diverses accions del projecte –patrocinis, donacions,
cessions d’equipaments, material, etc...6. L’aplicació de noves tecnologies i ús de les xarxes socials en la difusió del
projecte i les seves accions.
7. La implicació del voluntariat en el projecte.
8. Les iniciatives de formació del voluntariat que participarà en el projecte.
9. La metodologia d’avaluació de l’impacte social de les accions.
10. La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte.
11. La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps.
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12. Les possibilitats d’extrapolació del treball a altres ADF o Federacions d’ADF.
Els barems de puntuació de cada un dels 12 aspectes a valorar pel jurat són els que
s’indiquen a continuació, essent de 36 punts, la puntuació màxima possible per aquest
premi.
Aspecte
considerat
1 Adequació

2 Viabilitat

3 Originalitat

4 Cooperació

5 Obtenció
recursos
6 Noves
tecnologies i
xarxes socials
7 Implicació del
voluntariat
8 Formació

9 Impacte social

10 Participació
professional
11 Continuitat i
consolidació

Barem de puntuació
Molt adequat
Mitjanament adequat
Poc adequat
Gens adequat
Viable en un any i finançament confirmat
Viable en més d’un any i finançament confirmat
Viable en un any però sense finançament
No viable
Diferent a projectes en el sector
Diferent a projectes desenvolupats per l’entitat
Projecte habitual de l’entitat
Projecte copiat d’altres
Amb varies entitats socials i ADF/Federacions
Amb una entitat socials i una ADF/Federació
Amb una o varies ADF/Federacions
Sense cooperació
Amb accions per assolir patrocini públic i privat
Amb accions per assolir patrocini privat
Amb accions per assolir patrocini públic
Sense accions per assolir patrocini
Ús de 3 o més xarxes socials de difusió
Ús de 2 xarxes socials de difusió
Ús de 1 xarxa social de difusió
Cap ús de xarxa social de difusió
Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris
Participa menys del 5% dels voluntaris
Formació de jovent i infants
Formació extern a l’entitat per qualsevol edat
Formació interna a l’entitat per qualsevol edat
Sense cap activitat de formació
Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat
No hi ha impacte a la població
Un professional en la redacció i en l’execució
Un professional només en la redacció
Un professional només en l’execució
No participa cap professional
Projecte amb continuïtat permanent
Projecte amb continuïtat més de 3 anys
Projecte amb continuïtat més de 2 anys
Projecte anual

Puntuació
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
D’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

12 Extrapolació

Replicable a tota la demarcació de Barcelona
Replicable a tota la comarca
Replicable en altres accions del municipi
No replicable

3 punts
2 punts
1 punt
0 punts

4.3. Premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la
prevenció d’incendis forestals.
Atesa la necessitat de planificació del territori per a la seva gestió i condicionament per
tal d’evitar grans incendis forestals, el premi Rossend Montané es destinarà a un
projecte de coordinació de la planificació de la gestió forestal i adequació de la xarxa
viària i punts d’aigua i altres infraestructures per a la prevenció dels incendis forestals
liderat per una ADF en cooperació ineludible dels propietaris forestals, Ajuntaments i/o
altres agents del territori implicats en la prevenció d’incendis forestals.
L’objectiu del projecte és contribuir a tenir el territori preparat per tal que, en cas d’inici
de foc, es pugui evitar que els incendis assoleixin unes dimensions que els mitjans
d’extinció no siguin capaços d’afrontar i minimitzar l’impacte sobre una zona habitada.
Per tant, caldrà fer una planificació encarada a reduir el combustible acumulat al bosc,
dotar al territori d’una xarxa viària bàsica i punts d’aigua per poder atacar ràpidament
l’incendi i identificar les zones d’actuació prioritària per la prevenció d’incendis: àrees
exteriors d’interfície forestal-urbana, zones forestalment amb poca capacitat de
regeneració forestal, els punts estratègics de gestió pel control dels grans incendis
forestals, àrees de foment de la gestió i àrees amb alta càrrega de combustible.
El projecte haurà de considerar la gestió forestal sostenible, l’establiment d’estructures
de bosc resistents i el respecte per la diversitat de la flora i la fauna autòctones.
El projecte tindrà en compte la compatibilitat i coordinació de les diferents
planificacions del mateix àmbit territorial per la prevenció d’incendis.
Per participar en la convocatòria, els candidats han de presentar un projecte amb un
pressupost mínim d’ 11.000 euros.
El jurat valorarà els següents aspectes:
1. L’adequació del projecte als objectius del premi
2. La viabilitat del projecte –accions proposades, calendari d’execució i
pressupost3. El grau de cooperació amb altres ADF, Associacions de Propietaris Forestals,
Ajuntaments o altres agents del territori involucrats en la prevenció d’incendis
forestals.
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4. Les accions destinades a obtenir recursos econòmics i materials per ampliar
l‘abast del projecte
5. La implicació del voluntariat en el projecte i les iniciatives de formació del
voluntariat que participarà en el projecte
6. L’avaluació de l’impacte de les accions
7. La intervenció d’un professional en l’execució i desenvolupament del projecte
8. La possibilitat de continuïtat i consolidació del projecte en el temps
9. Les accions encaminades a revaloritzar el producte resultant de la gestió
forestal (per exemple biomassa)
Els barems de puntuació de cada un dels 9 aspectes a valorar pel jurat són els que
s’indiquen a continuació, essent de 27 punts, la puntuació màxima possible per aquest
premi.
Aspecte
considerat
1 Adequació

2 Viabilitat

3 Cooperació

4 Obtenció
recursos
5 Implicació del
voluntariat
6 Impacte social

7 Participació
professional
8 Continuitat i
consolidació
9 Creació de
valor

Barem de puntuació
Molt adequat
Mitjanament adequat
Poc adequat
Gens adequat
Viable en un any i finançament confirmat
Viable en més d’un any i finançament confirmat
Viable en un any però sense finançament
No viable
Amb varies entitats socials i ADF/Federacions
Amb una entitat socials i una ADF/Federació
Amb una o varies ADF/Federacions
Sense cooperació
Amb accions per assolir patrocini públic i privat
Amb accions per assolir patrocini privat
Amb accions per assolir patrocini públic
Sense accions per assolir patrocini
Participa més del 30% dels voluntaris de l’entitat
Participa entre el 10 i 30% dels voluntaris
Participa entre el 5 i el 10% dels voluntaris
Participa menys del 5% dels voluntaris
Arriba a tota la població de l’àmbit de l’entitat
Només arriba a població rural de l’àmbit de l’entitat
Només arriba a població urbana de l’àmbit de l’entitat
No hi ha impacte a la població
Un professional en la redacció i en l’execució
Un professional només en la redacció
Un professional només en l’execució
No participa cap professional
Projecte amb continuïtat permanent
Projecte amb continuïtat més de 3 anys
Projecte amb continuïtat més de 2 anys
Projecte anual
Creació de valor de forma innovadora
Valor replicable i aplicat a més del 50% del projecte
Valor replicable i aplicat a menys del 50% del projecte

Puntuació
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
0 punts
3 punts
2 punts
1 punt
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No es crea cap valor

0 punts

4.4. Els projectes no han d’haver estat premiats ni total ni parcialment en cap
categoria, ni publicats amb anterioritat. S’entendran com a projectes premiats els
accèssits i les mencions encara que no hagin comportat una aportació econòmica.
4.5. No es permetrà presentar el mateix projecte com a candidat al premi Jordi Peix i
Massip i com a candidat al Premi Rossend Montané a la mateixa edició dels Premis de
Prevenció d’Incendis.
4.6. Els projectes han d’estar en desenvolupament en el moment de presentar la
candidatura i en l’àmbit territorial de la província de Barcelona.
4.7. Els treballs s’han de presentar escrits en català.
5. Presentació dels treballs i termini de presentació de sol·licituds
5.1. El termini per la presentació de sol·licituds de concurrència als Premis de
Prevenció d’Incendis Forestals s’inicia l’endemà de la publicació d’aquesta
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i finalitza el dia 30 d’agost
de 2019.
5.2. Premi Jordi Peix i Massip i premi Rossend Montané:
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/prevencio_incendis/tramits) emplenant el 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 l’apartat 5.5 de les actuals bases.
Només s’acceptaran les sol·licituds signades electrònicament que s’ajustin als requisits
tecnològics i a les signatures acceptades per la seu electrònica
(https://seuelectronica.diba.cat/)
Els interessats que tinguin dificultats per realitzar la presentació electrònica de
documentació requerida en les diferents fases (sol·licitud, esmena, acceptació,
justificació,...) d’aquesta convocatòria podran, abans de finalitzar el termini de
presentació, dirigir-se al Registre General de la Diputació de Barcelona (Rambla
Catalunya 126., Barcelona) en horari de 8,30 h a 14,30 h en dies hàbils, on rebran
assistència per part dels funcionaris adscrits al Registre per realitzar aquest tràmit. Tot
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això, sens perjudici de la presentació en qualsevol altre registre electrònic de les
administracions públiques catalanes o de la resta de subjectes als que es refereix
l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
En aquest darrer supòsit, l’interessat haurà d’anunciar a l’Oficina Tècnica de Prevenció
Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari mitjançant correu electrònic a
ot.prevencioif@diba.cat i a registre.general@diba.cat, la tramesa efectuada abans de
la finalització del termini establert de la convocatòria.
Les sol·licituds no presentades a través de la seu electrònica seran desestimades.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
5.3. Premi Joaquim Mª de Castellarnau:
Per participar en la present convocatòria s’haurà d’emplenar, signar i presentar a la
Diputació de Barcelona el formulari normalitzat el qual anirà acompanyat de la
documentació exigida a l’apartat 5.6 de les actuals bases.
5.4. 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.
5.5. La documentació que es sol·licita per les candidatures dels premis Jordi Peix i
Rossend Montané és la següent:




Memòria en format . pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una
extensió mínima de 5 fulls i màxima de 25, i amb els següents apartats:
o Coberta, on consti: Premi al que opta, títol del projecte, nom de l’ADF o
Federació d’ADF sol·licitant i nom de les ADF, Federació d’ADF, o altres
entitats col·laboradores.
o Antecedents,
o Objectius,
o Descripció del projecte i,
o Valoració econòmica.
(El format intern de textos, gràfics i imatges és lliure).
Fotografies: Un mínim de 3 i un màxim de 5 fotografies annexes en arxius
individuals, en format .jpg i resolució mínima de 600 ppp
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Si s’escau, fitxers de cartografia.

5.6. La documentació que es sol·licita per la candidatura del premi Joaquim Mª de
Castellarnau és la següent:


Memòria en format . pdf i presentació de pàgina DIN A4 vertical, amb una
extensió mínima de 2 fulls i màxima de 10, i amb els següents apartats:
o Coberta, on consti: Premi al que opta, nom de la persona, nom de l’ADF
o Dades de la persona i de l’ADF
o Biografia o recull de fets de la persona
o Altra documentació justificativa de la implicació de la persona o ADF en la
prevenció d’incendis

5.7. En relació al contingut del projecte, als punts 4.2 i 4.3, es detallen els aspectes
que el jurat considerarà per a la seva valoració.
5.8. Si la sol·licitud no reuneix els requisits que assenyala l’article 66 de la Llei 39/2015
i els exigits per la present convocatòria especifica, es requerirà a l’interessat perquè,
en un termini de 10 dies, esmeni la falta o acompanyi els documents preceptius, amb
indicació de que si així no ho fes, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
Les rectificacions o esmenes requerides es faran a través de la seu electrònica de la
Diputació de Barcelona mitjançant el formulari corresponent.
5.9. Tot el material que es faciliti per optar als premis es considera cedit a la Diputació
de Barcelona i no podrà reclamar-se.
6. Jurat i procediment d’atorgament dels premis
6.1. El procediment de concessió dels premis objecte de la convocatòria és el
procediment de concurrència competitiva.
6.2. Els membres que integren el jurat actuaran de conformitat amb els principis
d’imparcialitat, independència i objectivitat, sense que, en cap cas, ni per compte propi
ni a través d’entitats o particulars, puguin intervenir en l’elaboració dels projectes que
presentin.
6.3. El jurat, d’acord amb la qualitat de les candidatures presentades podrà atorgar un
màxim d’un premi per als premis Jordi Peix i Massip, Rossend Montané i Joaquim
Maria de Castellarnau.
6.4. Hi haurà un únic jurat per l’atorgament dels premis.
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El jurat del Premi estarà format per vuit membres:
-

El President/a de la Diputació de Barcelona o persona en qui delegui (que el
presidirà i podrà fer ús, en cas d’empat, del vot de qualitat).
Un/a representant dels professionals del sector forestal.
Un/a periodista representant dels mitjans de comunicació de la comarca on se
celebri el lliurament dels premis.
Un/a representant del món científic i de la recerca forestal.
Un/a representant del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i
Alimentació de la Generalitat de Catalunya.
Un/a representant dels ajuntaments amb ADF de la comarca on se celebri el
lliurament.
Un/a representant del Secretariat de Federacions d’ADF de Catalunya.
Un/a representant de la Federació Catalana d’Associacions de Propietaris
Forestals, BOSCAT.
Actuarà com a Secretari del jurat amb veu però sense vot el Cap de l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals de la Diputació de
Barcelona.

6.5. Procediment de treball del Jurat.
L’emissió dels veredictes i criteri de valoració es farà d’acord amb el procediment
següent:
a) Un cop hagi finalitzat el termini de presentació de les candidatures es facilitaran
els projectes presentats als membres del jurat.
b) Tots els membres del jurat hauran de valorar de forma individual les diferents
candidatures d’acord a cadascun dels aspectes a considerar i definits als punts
4.1, 4.2 i 4.3 del present dictamen.
c) La suma de les valoracions per cadascuna de les candidatures proporcionarà
un valor que permetrà ordenar les candidatures i determinar el guanyador per
cada premi (aquell que hagin obtingut una puntuació més alta).
d) El jurat farà públic els veredictes en el decurs de la Diada dels Premis de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals, que se celebrarà en una localitat per
determinar durant el mes de novembre de 2019.
e) De les sessions del jurat, se’n redactarà acta, que signaran tots els membres i
on es farà constar expressament els veredictes, així com les candidatures
excloses. Aquest jurat actuarà com a òrgan col·legiat.
6.6. El jurat es reserva la facultat de resoldre qualsevol aspecte no previst en aquestes
bases, especialment la facultat -si ho consideren justificat- de declarar algun dels
premis desert.
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6.7. El veredicte del jurat és inapel·lable.
6.8. El règim de funcionament del Jurat es regirà pel que estableixen les presents
bases i supletòriament pel RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
6.9. La concessió dels premis s’aprovarà mitjançant acte administratiu de l’òrgan
competent de la Diputació de Barcelona.
7. Naturalesa, import dels premis i seguiment
7.1. El premi honorífic JOAQUIM Mª DE CASTELLARNAU de reconeixement públic a
la trajectòria d’una persona d’una agrupació de defensa forestal en relació a la
prevenció d’incendis forestals està dotat amb un trofeu commemoratiu.
7.2. El premi JORDI PEIX I MASSIP a un projecte d’informació i sensibilització de la
societat per a la prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR.
7.3. El premi ROSSEND MONTANÉ a un projecte de planificació de la gestió per a la
prevenció d’incendis forestals està dotat amb 11.000,00.- EUR.
7.4. El crèdit que es destinarà a aquests dos premis econòmics, per un import de
VINT-I-DOS MIL EUROS (22.000,00 €) serà a càrrec de l’aplicació pressupostària
G/50002/17200/48100 de Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals
i Desenvolupament Agrari del present exercici 2019.
7.5. Els Premis als projectes seran lliurats a l’ADF o Federació d’ADF que consti a la
sol·licitud de presentació de la candidatura a partir de la notificació de la resolució
d’atorgament dels premis.
7.6. La Diputació de Barcelona podrà fer seguiment dels projectes guanyadors en
qualsevol moment, després del lliurament dels premis.
7.7. L’organització es reserva el dret a difondre les dades de l’/les ADF i entitats locals
col·laboradores que hagin rebut el Premi.
8. Obligacions
8.1. En cas que els/les autors/es facin posteriors publicacions dels treballs escollits
hauran de fer constar en la primera pàgina el suport rebut per l’Àrea de Territori i
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona i fer referència al nom del premi que
correspongui.
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8.2. D’acord amb el que estableix el Text Refós de la Llei de Propietat intel·lectual,
aprovat pel Reial Decret legislatiu 1/1996, la propietat intel·lectual de la intervenció
pertany a l’autor, si bé aquest cedeix els drets d’explotació de la mateixa amb caràcter
no exclusiu a la Diputació de Barcelona, que es reserva el dret de divulgació de l’obra
a la seva pàgina web a Internet o amb altres mitjans que es considerin adients.
En el cas que la Diputació consideri d’interès la publicació o divulgació del treball en
suport paper, es formalitzarà un contracte d’edició amb l’/les ADF autores del treball,
en el qual s’entendrà com a remuneració, per a la primera edició, la quantitat atorgada
com a premi.
8.3. L’/les ADF que hagin rebut els premis podran ser requerides en qualsevol moment
pels membres d’una Comissió Tècnica dels Premis (formada pel Cap de l’Oficina
Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i dos tècnics/ques de l’Oficina)
per tal de presentar l’evolució i/o els resultats del projecte, mitjançant una presentació
oral, o bé en suport paper o suport electrònic. Aquests resultats podran ser utilitzats
per la Diputació de Barcelona a efectes de difusió del projecte. Tanmateix les entitats
que hagin estat premiades podran ser requerides per l’Àrea de Territori i Sostenibilitat
de la Diputació de Barcelona per fer una presentació pública del projecte.
8.4. L’incompliment per part de les entitats participants de qualsevol dels punts que es
deriven de les bases comportarà per part de la Diputació de Barcelona la cancel·lació
de les seves obligacions.
9. Publicitat als premis atorgats
Els premis atorgats 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.
10. Protecció de dades
D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27
d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de
dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei Orgànica 3/2018, de 5
de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la
Diputació de Barcelona tractarà les dades facilitades per les persones que presentin la
sol·licitud, amb la finalitat de gestionar la sol·licitud, tramitació, concessió, pagament i
justificació de la concessió dels premis de Prevenció d’Incendis Forestals de la
Diputació de Barcelona, basant-se en una missió de caràcter públic i en les obligacions
legals de la responsable, i seran conservades de forma permanent amb finalitats de
gestió documental i d’arxiu.

Àrea de Territori i Sostenibilitat
Oficina Tècnica de Prevenció Municipal
D’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari

Per a les obligacions de transparència s’ha previst la cessió de les seves dades per al
registre i publicació de les convocatòries de subvencions i ajudes al web del Sistema
Nacional de publicitat de Subvencions. No s’ha previst cap altre cessió.
Per a qualsevol consulta o queixa relacionades amb el tractament de les seves dades
personals, la Diputació de Barcelona posa a la seva disposició la bústia
delegatprotecdades@diba.cat des d’on la persona Delegada de Protecció de Dades
l’atendrà.
Encara que creiem que per aquesta via li haurem pogut resoldre qualsevol aspecte
relacionat amb la seva privacitat, si ho estima oportú pot presentar una reclamació
davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a
http://apdcat.gencat.cat/ca/drets i obligacions/reclamar i denunciar/
Per exercir l’accés a la seva informació i la resta de drets, en els termes inclosos a la
legislació vigent, a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveisde-la.seu/proteccio-dades/default.asp o presencialment o per correu al Registre
general, Rbla, Catalunya 126 – 08008 Barcelona.
11. Regim 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 publicada al BOP del 9 de maig
de 2017, les Bases d'Execució del Pressupost General per al present exercici, la Llei
39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

