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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
RESOLUCIÓ ARP/894/2020, de 17 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació
d'assegurances forestals per a l'any 2020 (ref. BDNS 503370).
Atesa la Resolució ARP/905/2017, de 26 d'abril, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del
Centre de la Propietat Forestal d'aprovació de les bases reguladores de les subvencions per a la contractació
d'assegurances forestals (DOGC núm. 7360, de 2.5.2017).
D'acord amb els articles 92 i 93 c) del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i els articles 8 i 9 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de
la Propietat Forestal.
Atès el Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.
La Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, modificada per la Llei 4/2000, de 26 de
maig, de mesures fiscals i administratives, per la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i
administratives, i per la Llei 3/2015, d'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, determina
d'acord amb l'article 8.2 f) que entre les funcions del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal està
aprovar les bases reguladores i les convocatòries d'ajuts i subvencions, i també llur resolució.
L'article 9.3 de la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal, estableix les funcions
encomanades al director gerent del Centre de la Propietat Forestal, entre les quals es troba executar els acords
del Consell Rector.
Atès l'acord adoptat pel Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, en sessió celebrada el 25 de febrer
de 2020, sobre els ajuts a la gestió forestal sostenible per a l'any 2020.
Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal mitjançant la concessió d'ajuts
econòmics, d'acord amb els articles 92 i 93 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s'aprova
el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, a proposta del Consell Rector del Centre de la
Propietat Forestal i en ús de les atribucions conferides,

Resolc:

1. Donar publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal pel qual es convoquen les
subvencions per a la contractació d'assegurances forestals per a l'any 2020.

2. Disposar la continuació d'aquest procediment per raons d'interès general, per la qual cosa no es suspenen
els terminis establerts en les bases reguladores corresponents i en aquesta convocatòria.

3. Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per la
Resolució ARP/905/2017, de 26 d'abril (DOGC 7360, de 2.5.2017).
Se subvenciona la contractació d'assegurances, amb cobertura durant l'exercici 2020, que s'ajustin a l'objecte i
compleixin les condicions expressats a les bases reguladores.
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4. La dotació màxima de les subvencions previstes en aquesta convocatòria és de 70.000,00 euros, que es
financen amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 226570D/470000100/000 i 226570D/480000100/000 del
pressupost del Centre de la Propietat Forestal per a l'any 2020.
La concessió de les subvencions que preveu aquesta convocatòria queda condicionada a l'existència de crèdit
adequat i suficient en el pressupost del Centre de la Propietat Forestal de l'any 2020 en el moment anterior a
la resolució de concessió. La dotació màxima indicada pot ser modificada d'acord amb la normativa vigent.

5. Aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre, relatiu
a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la UE als ajuts de minimis. D'acord amb
aquest Reglament, el total d'ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir els 200.000,00 euros en
un període de tres anys, amb independència de la forma de l'ajut o del seu objectiu.

6. El termini de presentació de sol·licituds és a partir de l'endemà de la seva publicació al DOGC i fins a dos
mesos a partir de l'endemà de la pèrdua de vigència de l'estat d'alarma declarat mitjançant el Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, o les seves pròrrogues.

7. Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament mitjançant un model normalitzat, acompanyades de la
documentació prevista a l'apartat 6 de l'annex 1 de la Resolució ARP/905/2017, de 26 d'abril (DOGC 7360, de
2.5.2017), el qual es pot obtenir a través d'Internet a la pàgina www.gencat.cat/cpf.

8. L'òrgan instructor és l'Àrea d'Ajuts Forestals del Centre de la Propietat Forestal. L'òrgan competent per
resoldre és el/la director/a gerent del Centre de la Propietat Forestal. A aquests efectes, es nomena una
Comissió de Valoració formada pel/per la cap de l'Àrea de Serveis, el/la cap de l'Àrea de Planificació Forestal i
el/la cap de Gestió Forestal. La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l'òrgan instructor tots els documents i
els informes que consideri necessaris per elaborar l'informe d'avaluació.

9. El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la mitjançant publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat) és de 6 mesos, a comptar des de la data
en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa, la sol·licitud es
considera desestimada per silenci administratiu.
Contra la resolució del/de la director/a gerent del Centre de la Propietat Forestal, que no posa fi a la via
administrativa, es podrà interposar recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar a partir de l'endemà de la notificació de la
resolució.
En el cas de silenci administratiu, el recurs d'alçada davant la persona titular del Departament d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació es podrà interposar en qualsevol moment a comptar a partir de la data en què
s'exhaureixi el termini per resoldre i notificar, tal com estableix l'apartat anterior.

10. La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans no es dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

11. La publicitat de les subvencions concedides es fa mitjançant publicació al Tauler electrònic de
l'Administració de la Generalitat de Catalunya (http://tauler.seu.cat) i a la pàgina web següent:
www.gencat.cat/cpf.

Contra aquesta Resolució, que no posa fi a la via administrativa, es pot interposar recurs d'alçada davant la
persona titular del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en el termini d'un mes a comptar
des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
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Santa Perpètua de Mogoda, 17 d'abril de 2020

Juan Luis Abián Perruca
Director gerent del Centre de la Propietat Forestal

(20.113.016)
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