
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

ORDRE TES/184/2019, de 10 d'octubre, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions als
espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).

La Llei 12/1985, de 13 de juny, d'espais naturals, té com a objectius, entre d'altres, conservar, gestionar i
millorar els espais naturals de Catalunya d'una manera compatible amb el desenvolupament i la utilització dels
seus recursos.

L'article 30 d'aquesta Llei preveu que la Generalitat pot atorgar ajuts tècnics i financers per a la gestió
d'aquests espais, promoguts per particulars, per entitats sense finalitat de lucre i per les entitats locals, així
com establir ajuts per a l'àmbit territorial de l'espai protegit i de la seva àrea d'influència.

L'experiència adquirida els darrers anys en la gestió dels espais naturals protegits, mitjançant diverses línies de
subvencions per al finançament d'actuacions dins d'aquests espais, posa de manifest la idoneïtat de mantenir el
suport a les accions encaminades al desenvolupament sostenible del territori.

La present disposició té entre els seus objectius millorar les bases reguladores d'aquestes subvencions i
adequar-les a la normativa vigent, i es dicta a l'empara del Decret 328/1992, pel qual s'aprova el Pla d'espais
d'interès natural i les seves modificacions posteriors i de les disposicions de declaració de cadascun dels espais
naturals de protecció especial; l'Acord del Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual s'aprova la
proposta catalana a la xarxa Natura 2000; l'Acord del Govern GOV/176/2013, de 17 de desembre, pel qual es
declaren les zones especials de conservació de la regió biogeogràfica alpina, integrants de la xarxa Natura
2000, i se n'aprova l'instrument de gestió; l'Acord del Govern GOV/150/2014, de 4 de novembre, pel qual es
declaren zones especials de conservació de la regió biogeogràfica mediterrània, integrants de la xarxa Natura
2000, se n'aprova l'instrument de gestió i s'autoritza el conseller de Territori i Sostenibilitat per poder
actualitzar els annexos 2, 3 i 4 de l'Acord del GOV/176/2013. També es dicta la present disposició d'acord amb
l'article 10 de la Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient, el qual modifica
l'article 16 de la Llei 12/1985, d'espais naturals, en el sentit que la declaració com a zona especial de
conservació (ZEC) o com a zona de protecció especial per als ocells (ZEPA) implica la inclusió automàtica en el
Pla d'espais d'interès natural, i amb l'Inventari de zones humides de Catalunya.

D'acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de
2013, relatiu a l'ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, el Programa de desenvolupament
rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau previ del Govern de la
Generalitat de Catalunya de 15 de juliol de 2014 i aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió
d'execució C (2015) 5325 final, de 28 de juliol de 2015, modificada per la Decisió d'execució C (2015) 9760
final, de 18 de desembre de 2015, per la Decisió d'execució C(2016) 5998 final de 16 de setembre de 2016,
per la Decisió d'execució C(2017) 5971 final de 25 d'agost de 2017, per la Decisió d'execució C (2018) 2520
final de 20 d'abril de 2018 i per la Decisió d'execució C(2018) 7762 final de 19 de novembre de 2018, preveu
dins les mesures M04 Inversions en actius físics, M07 Serveis bàsics i renovació de poblacions a les zones
rurals, les operacions següents:

- L'operació 04.04.01 (Actuacions en espècies, hàbitats i paisatges), que són subvencions destinades al
compliment d'objectius agroambientals i climàtics. Aquesta operació estableix les subvencions de
condicionament, restauració i millora del patrimoni i els valors naturals, i actuacions de condicionament i
inversions en infraestructures vinculades als usos públics.

- L'operació 07.01.01 (Ordenació dels espais naturals), que són subvencions per a estudis i inversions destinats
als plans de desenvolupament, als plans de protecció i gestió, i al manteniment i recuperació del patrimoni
natural de les poblacions i paisatges, inclosos els aspectes socioeconòmics i la sensibilització ecològica.

En relació amb l'operació 07.01.01, relativa a l'ordenació dels espais naturals, l'aportació financera del
Departament de Territori i Sostenibilitat té naturalesa d'ajuts d'estat, d'acord amb el Reglament (UE) núm.
702/2014, de la Comissió Europea, de 25 de juny, pel qual es declaren determinats ajuts en el sector agrícola i
forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de
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funcionament de la Unió Europea. D'acord amb l'article 9 del Reglament esmentat i en el Marc nacional de
desenvolupament rural aquest ajut estatal ha estat declarat compatible amb el mercat interior per la Comissió
Europea mitjançant la Decisió de la Comissió C (2015) 8012 final, de 20 de novembre de 2015, per la qual es
declara compatible amb el mercat interior i se li assigna el número SA. 42670 (2015/N) d'ajuts d'estat.

En el marc de l'article 5 del Reglament (UE) 1305/2013, aquestes subvencions responen a la prioritat 4
(Restauració, manteniment i millora d'ecosistemes agrícoles i forestals), concretament al focus àrea 4A de
restauració, manteniment i millora de la biodiversitat, els sistemes agraris d'alt valor natural, així com l'estat
dels paisatges europeus.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, completa el Reglament (UE)
núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i introdueix disposicions
transitòries, i el Reglament d'Execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, estableix
disposicions d'aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.

D'altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
estableix disposicions per millorar la coordinació de l'execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en
l'enfocament estratègic en l'àmbit del desenvolupament rural. Per la seva banda, el Reglament delegat (UE)
640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, estableix els supòsits de reintegrament dels ajuts.

Per això, d'acord amb les previsions del capítol IX del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, així com els preceptes de caràcter bàsic de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del seu Reglament, aprovat pel Reial decret 887/2006,
de 21 de juliol, i la resta de normativa aplicable,

 

Ordeno:

 

Article únic

S'aproven les bases reguladores de les subvencions per a les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya (PDR 2014-2020) destinades als espais naturals de Catalunya, als
hàbitats i espècies que es publiquen a l'annex 1, així com les bases específiques que es detallen en els annexos
2 i 3 per a cadascuna de les operacions.

 

 

Disposicions addicionals

 

Primera

Les persones beneficiàries de les subvencions estan supeditades al compliment del que preveu el PDR, i a les
obligacions, condicions o requisits que en resultin i no estiguin previstos en la present Ordre de bases
reguladores. El document del PDR es pot consultar al web
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/
programa-desenvolupament-rural/document-pdr.

 

Segona

Aquestes subvencions cofinançades amb el FEADER es tramiten d'acord amb les funcions d'organisme pagador
que estableix el Decret 393/2006, de 17 d'octubre, pel qual es constitueix i es regula l'organització i el
funcionament de l'organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de
19.10.2006); i d'acord amb el Conveni entre el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació,
com a organisme pagador del fons FEAGA i FEADER, i el Departament de Territori i Sostenibilitat, referent a
l'execució d'actuacions en el marc del Programa de desenvolupament rural, signat el 26 de novembre de 2015.

 

Tercera
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Aquestes subvencions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en
el Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre
finançament, gestió i seguiment de la Política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm.
352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm.814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm.
485/2008 del Consell, i el Reglament d'execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que
estableix disposicions d'aplicació de l'esmentat Reglament (UE) 1306/2013.

 

 

Disposició transitòria

Als ajuts convocats per la Resolució TES/2330/2017, de 4 d'octubre, de convocatòria de subvencions destinades
als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, per a l'any 2018, li és d'aplicació l'Ordre prevista a la
disposició derogatòria fins a finalitzar la tramitació de tota la convocatòria.

 

 

Disposició derogatòria

Resta derogada l'Ordre TES/171/2017, de 26 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les
subvencions als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (operacions 04.04.01 i 07.01.01).

 

 

Disposició final

Aquesta Ordre entrarà en vigor l'endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

Barcelona, 10 d'octubre de 2019

 

Damià Calvet i Valera

Conseller de Territori i Sostenibilitat

 

 

Annex 1

Bases reguladores comunes per a les operacions 04.04.01 i 07.01.01 definides en l'article únic de l'Ordre

 

—1 Objecte

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el finançament de les operacions 04.04.01 i 07.01.01 del PDR
destinats als espais naturals de Catalunya, als hàbitats i espècies, en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

 

—2 Actuacions subvencionables

2.1 Poden ser objecte de les subvencions regulades en aquestes bases les actuacions per a la restauració,
conservació i millora dels espais naturals de Catalunya, els hàbitats i espècies, l'ordenació dels usos públics i
les infraestructures vinculades a aquests usos i la divulgació del coneixement i la sensibilització en relació amb
la seva gestió i conservació.

2.2 Aquestes subvencions s'estableixen a l'empara de les operacions núm. 04.04.01 i núm. 07.01.01 del
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Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 i s'articulen en els àmbits territorials següents:

- Àmbits dels espais naturals de protecció especial (Àmbit 1): l'àmbit d'aplicació són els espais naturals de
protecció especial següents: el Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, els parcs naturals de la
Zona Volcànica de la Garrotxa, Cadí-Moixeró, Delta de l'Ebre, Aiguamolls de l'Empordà, Cap de Creus, Els
Ports, Serra de Montsant, Alt Pirineu i Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, les Capçaleres del Ter i del Freser,
els paratges naturals d'interès nacional del massís del Pedraforca, de Poblet i de l'Albera, i la Reserva natural
parcial de Mas de Melons.

També s'hi inclou la totalitat de l'espai del PEIN del Delta de l'Ebre, de la Zona Volcànica de la Garrotxa, de la
Serra de Montsant, dels Ports, dels Aiguamolls de l'Empordà i del Mas de Melons-Alfés, així com la zona
d'influència socioeconòmica del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, que correspon a la
totalitat dels municipis de la Vall de Boí, d'Espot, de Vielha e Mijaran, de Naut Aran, d'Esterri d'Àneu, de la
Torre de Cabdella, de Vilaller, de la Guingueta d'Àneu, de Sort i d'Alt Àneu, així com els espais del PEIN dels
“Secans de Lleida” següents: plans de la Unilla, Secans de la Noguera, Bellmunt–Almenara, plans de Sió,
Anglesola–Vilagrassa, Granyena, Secans de Belianes–Preixana, Secans de Mas de Melons–Alfés i Secans de
Segrià-Utxesa.

- Àmbit dels espais naturals protegits (PEIN) (Àmbit 2): l'àmbit d'aplicació són els espais del PEIN excloent
aquells àmbits que formen part d'un espai natural protegit especificat en l'Àmbit 1. També s'exclouen d'aquest
Àmbit els espais naturals protegits que administrativament pertanyen a Era Val d'Aran.

- Àmbit de les zones humides (Àmbit 3): l'àmbit d'aplicació són les zones humides incloses a l'Inventari de
zones humides de Catalunya, exceptuant-ne les que es localitzen en espais naturals de protecció especial i a la
resta d'espais del PEIN (Àmbits 1 i 2). S'exclouen, així mateix, les zones humides incloses a l'Inventari de
zones humides de Catalunya que administrativament pertanyen a Era Val d'Aran.

- Àmbit del territori sense protecció específica (Àmbit 4): l'àmbit d'aplicació és tot el territori de Catalunya no
comprès en els àmbits anteriors (àmbits 1, 2 i 3). Les espècies objecte d'actuació seran les espècies protegides
o amenaçades en l'àmbit de Catalunya, així com les amenaçades o protegides per la legislació específica de
fauna i flora. S'hi inclouen també hàbitats i espècies singulars d'interès per a la conservació i l'eradicació o
control d'espècies exòtiques que suposin un perill per a la conservació dels valors naturals del territori.

Per raó de la seva singularitat, la convocatòria d'ajuts corresponent determina la inclusió o no del Parc Nacional
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la zona perifèrica d'influència socioeconòmica.

2.3 Per a les subvencions de l'operació 04.04.01, li són d'aplicació els quatre àmbits territorials (Àmbits 1, 2, 3
i 4), i per a l'operació 07.01.01 li és únicament d'aplicació l'Àmbit 1.

2.4 Les actuacions subvencionables i no subvencionables per a cada operació i àmbit territorial es determinen a
la base 6 i en els annexos 2 i 3.

2.5 El període d'execució de l'actuació s'indica en la convocatòria corresponent.

L'òrgan concedent pot ampliar aquest termini d'execució, a petició de la persona beneficiària, si acredita, en els
termes i condicions previstes a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat d'executar
l'activitat, projecte o actuació dins del termini previst per causa justificada que no li sigui directament
imputable. Aquesta ampliació de termini no pot excedir de la meitat del termini inicial, ni de l'exercici
pressupostari corresponent, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de tercers.

 

—3 Persones beneficiàries

3.1 Poden optar a les subvencions regulades en aquestes bases els ens locals, d'acord amb l'indicat en les
bases 3.2 i 3.3, les persones físiques, les persones jurídiques sense ànim de lucre (associacions i fundacions) i
les persones jurídiques amb ànim de lucre. També poden ser persones beneficiàries els consorcis de gestió
d'espais naturals protegits que formin part dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

3.2 Les diputacions, els consells comarcals i els ajuntaments de més de 20.000 habitants queden exclosos de
les subvencions finançades per l'operació 07.01.01 (descrita a l'annex 3) i per l'operació 04.04.01 pel que fa a
les actuacions d), e), f), g), h), i), j), k) i l) descrites a l'annex 2, atesa la seva incompatibilitat amb altres fons
europeus (FEDER).

3.3 Els ens locals i els consorcis del sector públic de la Generalitat poden sol·licitar subvenció per terrenys de la
seva titularitat, per terrenys comunals i per aquelles finques privades amb les quals hagin subscrit convenis o
acords de custòdia amb els seus propietaris.
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3.4 Per la seva banda, les persones físiques o jurídiques poden sol·licitar la subvenció quan siguin:

a) Propietaris o copropietaris titulars dels drets de propietat, titulars de servituds i usufructuaris.

b) Arrendataris de terrenys i d'explotacions agràries, ramaderes i forestals (incloent parcers, masovers i
titulars de drets de pastura) establerts segons la Llei 1/2008, de contractes de conreu, i amb contracte
degudament formalitzat.

c) Titulars de convenis de cessió d'ús, titulars d'acords i contractes públics o privats amb el propietari dels
terrenys, titulars de drets reals d'aprofitament parcial subscrits en base a l'article 563.1 i següents del llibre
cinquè del Codi civil de Catalunya, titulars d'acords de custòdia del territori subscrits en base a l'article 40 de la
Llei 1/2008, de contractes de conreu i titulars de contractes de custòdia del territori regulats per l'article 623.34
del llibre sisè del Codi civil (Llei 3/2017, de 15 de febrer).

3.5 Així mateix, totes les persones beneficiàries poden sol·licitar subvencions per a actuacions en terrenys de
domini públic hidràulic o maritimoterrestre sempre que disposin de l'autorització de l'administració competent.

 

—4 Requisits i incompatibilitats

4.1 Per obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions, les persones sol·licitants han de complir els
requisits següents:

a) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) Declarar si han demanat i/o han obtingut altres subvencions públiques o privades per a la mateixa actuació
fent constar la relació detallada amb l'entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.

d) Si la realització de l'actuació objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets
d'autor, complir la normativa sobre propietat intel·lectual.

e) En el cas de persones físiques empresàries, estar donats d'alta en el cens de l'impost sobre activitats
econòmiques en aquells supòsits en què sigui obligatori.

f) En el cas de persones jurídiques, estar legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

g) En el cas d'empreses amb establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableixen els articles
32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

h) En el cas d'empreses sense establiments oberts al públic, complir les obligacions que estableix l'article 36.4
de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

i) En el cas d'empreses, ens local i consorcis que formin part del sector públic de la Generalitat amb una
plantilla igual o superior a 25 persones, declaració conforme s'han previst, conjuntament amb els agents
socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d'assetjament sexual i intervenir-hi en els seus
centres de treball.

j) En el cas d'empreses amb 50 treballadors/ores o més, donar ocupació a persones amb discapacitat en un
percentatge mínim d'un 2% de la plantilla respectiva, en compliment de l'obligació que preveu l'article 42 del
text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social aprovat pel
Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8
d'abril, i el Decret 86/2015, de 2 de juny, que regulen el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de la
quota de reserva en favor de treballadors amb discapacitat, d'acord amb el que estableix l'article 92.5 del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

k) En el cas d'empreses de més de 250 treballadors, disposar d'un pla d'igualtat entre dones i homes, d'acord
amb el que estableix l'article 36 de la Llei 17/2015, de 21 de juliol.

l) En el cas de fundacions i associacions, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de
la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la
Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l'anterior.

m) En el cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,
d'acord amb l'article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d'abril.
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n) En el cas d'ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat, complir les obligacions que estableixen
els articles 9, 10, 11 i 35 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

o) En el cas d'ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat complir la normativa vigent d'integració
de persones discapacitades en matèria de processos de selecció de personal.

p) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències fermes condemnatòries
perquè han exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere.

q) Disposar de l'autorització de l'administració competent, en el cas de sol·licitar actuacions en terrenys de
domini públic hidràulic o maritimoterrestre.

r) Ser el titular de la finca, dels terrenys o del bé immoble objecte de l'actuació o ser el titular de l'explotació
agrària, ramadera o forestal o, en tot cas, disposar de l'autorització, permís, acords o convenis necessaris del
titular per dur-hi a terme l'actuació.

s) Haver complert amb els tràmits d'avaluació ambiental de projectes que determina la normativa vigent.

t) En el cas de persones jurídiques amb finalitat de lucre, declarar si és una petita o mitjana empresa, d'acord
amb la definició establerta en la Recomanació 2003/361/CE de la Comissió, de 6 de maig de 2003, sobre
definició de microempreses, petites i mitjanes empreses.

4.2 Les persones sol·licitants han de complir amb el codi ètic següent:

1. Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure
qualsevol mena de pràctica corrupta i posar en coneixement dels òrgans competents qualsevol manifestació
d'aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui present o pugui afectar el procediment. Particularment, abstenir-
se de realitzar qualsevol acció que pugui vulnerar els principis d'igualtat d'oportunitats i de lliure concurrència.

2. Amb caràcter general:

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les professions
corresponents a l'activitat objecte de subvenció.

b) No realitzar accions que posin en risc l'interès públic.

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en les convocatòries de subvencions o en els
processos derivats d'aquestes convocatòries.

3. En particular:

a) Comunicar immediatament a l'òrgan competent les possibles situacions de conflicte d'interessos.

b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en l'adjudicació de la
subvenció.

c) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells mateixos ni
per a terceres persones amb la voluntat d'incidir en un procediment d'adjudicació de la subvenció.

d) Col·laborar amb l'òrgan competent en les actuacions que dugui a terme per al seguiment i/o l'avaluació del
compliment de les obligacions establertes en la base 19, particularment facilitant la informació que els sigui
sol·licitada per a aquestes finalitats relacionades amb la percepció de fons públics.

e) Facilitar informació que la legislació de transparència imposa als adjudicataris en relació amb l'Administració,
sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per
previsió legal, en els supòsits establerts en l'article 3.4 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.

4.3 En el cas d'incompliment dels principis ètics i regles de conducta establertes en la base 4.2 serà d'aplicació
el règim sancionador previst en la Llei 19/2014, de 29 de desembre, i les sancions que preveu l'article 84 pel
que fa a persones beneficiàries de subvencions públiques, sens perjudici d'aquelles altres possibles
conseqüències previstes a la legislació vigent en matèria de subvencions.

4.4 Les subvencions regulades en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altra subvenció que,
concedida amb la mateixa finalitat, estigui finançada amb els fons estructurals, el Fons de Cohesió o qualsevol
altre instrument financer de la Unió Europea, d'acord amb el que estableix l'article 59.8 del Reglament (UE)
núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013. (DOUE L 347, de
20.12.2013).

4.5 Les subvencions regulades en aquestes bases són compatibles amb altres que, per la mateixa finalitat,
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puguin concedir altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, no inclosos
al supòsit de l'apartat anterior. No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat de les subvencions
concedides per a la mateixa finalitat no podran superar els límits establerts pel Reglament (UE) núm.
1305/2013.

4.6 L'import de les subvencions no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concurrència amb altres
subvencions d'altres administracions públiques o ens públics o privats, nacionals o internacionals, destinats a la
mateixa finalitat, el cost de les actuacions subvencionables.

4.7 Aquest règim d'incompatibilitat es completa amb les especificitats establertes per a cada operació en els
annexos 2 i 3 segons correspongui.

 

—5 Quantia

5.1 En cada convocatòria s'estableix la posició pressupostària a la qual s'imputen les subvencions i es
determina la quantia màxima disponible.

5.2 Així mateix, l'import de cadascuna de les subvencions concretes es determina en la convocatòria
corresponent i, en cap cas, pot superar el cost total de l'actuació per la qual es concedeix.

5.3 La base 22.2 estableix la despesa mínima realitzada i justificada de l'actuació subvencionada exigible per
poder considerar acomplert l'objecte i la finalitat de la subvenció, que ha de permetre, en el cas que el cost
final efectiu de l'actuació subvencionada sigui inferior al cost inicialment pressupostat, la reducció, en la
mateixa proporció, de la quantia de la subvenció atorgada. Altrament, l'incompliment de la despesa mínima
establerta, comporta la revocació de la subvenció atorgada.

5.4 Així mateix, tal com es detalla en els annexos 2 i 3, la quantia de la subvenció a atorgar a la persona
beneficiària es determina basant-se en l'aplicació d'un percentatge que és del 70% o del 90% de la despesa
subvencionable o elegible en funció de la puntuació que hagi obtingut l'actuació proposada per la persona
beneficiària.

 

—6 Despeses subvencionables i no subvencionables

6.1 Es consideren despeses subvencionables les que de manera inequívoca responguin a la naturalesa de
l'actuació subvencionada, resultin estrictament necessàries per a aquesta actuació, i es duguin a terme en el
termini i les condicions que determinen aquestes bases reguladores.

En cap cas, el cost dels béns o serveis subvencionats no pot superar el seu valor de mercat.

Es considera despesa realitzada la que hagi estat efectivament pagada amb anterioritat a la finalització del
període de justificació determinat en la convocatòria.

6.2 Només són subvencionables les despeses que hagin estat efectuades després de la presentació de la
sol·licitud de subvenció, a excepció dels costos descrits en l'article 45.2.c) del Reglament (UE) 1305/2013.

6.3 Són subvencionables els tributs, quan la persona beneficiària de la subvenció els aboni efectivament. En
cap cas es consideren despeses subvencionables els impostos indirectes quan siguin susceptibles de
recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.

6.4 Amb caràcter general no són subvencionables les despeses següents:

a) Les dietes, les despeses d'allotjament o desplaçament de persones (carburant, peatges, hotels, pàrquings)

b) La compra de tot tipus de material fungible, tant de camp (vestuari) com d'oficina, inclòs el material
informàtic.

6.5 Les persones beneficiàries poden subcontractar part de les actuacions objecte de la subvenció fins un
màxim del 50%. En cap cas es poden subcontractar activitats que, tot i augmentar el cost de l'activitat
subvencionada, no aportin valor afegit al contingut de la mateixa activitat.

Així mateix, la subcontractació ha de complir la resta de previsions de l'article 29 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions que li siguin d'aplicació.

 

–7 Sol·licituds
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7.1 Les sol·licituds s'han de presentar de la manera següent:

a) En el cas d'ens locals i dels consorcis que formin part del sector públic de la Generalitat, les sol·licituds i
altres documents dels tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i a la seva justificació
han de ser formalitzades pel/per la representant legal i s'han de presentar en el registre telemàtic disponible
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, en
els termes que estableixi la normativa vigent.

El formulari de sol·licitud, així com la informació sobre aquest tràmit, estan a disposició dels sol·licitants a
l'extranet de les administracions públiques de Catalunya, EACAT, web: http://www.eacat.cat.

La impossibilitat tècnica o d'altra índole no eximeix, en cap cas, els ens locals i els consorcis esmentats, de
l'obligació de trametre la documentació dins el termini establert en la convocatòria excepte si es produeix una
interrupció no planificada en el funcionament de la plataforma EACAT durant l'últim dia establert per a la
realització del tràmit corresponent. En aquest cas, la tramesa es podrà dur a terme durant els tres dies hàbils
consecutius i es publicarà una notícia a EACAT que comuniqui aquesta circumstància i els possibles canals per
fer el tràmit.

b) En el cas de persones jurídiques, empresaris individuals o autònoms, la presentació de les sol·licituds i altres
tràmits associats al procediment de concessió de les subvencions i la seva justificació s'hauran de realitzar per
via telemàtica utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es podrà descarregar d'Internet a través dels
enllaços que especifiqui a la convocatòria i ha de ser signada per la persona sol·licitant o per la seva
representat legal.

En el supòsit d'interrupció no planificada en el funcionament dels sistemes electrònics de la seu durant l'últim
dia establert per a la realització del tràmit corresponent, aquest tràmit es podrà dur a terme durant els tres
dies hàbils consecutius. La persona usuària ha de visualitzar un missatge a la seu en què es comuniqui aquesta
circumstància.

c) En el cas de persones físiques, la presentació de les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de
concessió de les subvencions i la seva justificació s'hauran de realitzar preferentment per via telemàtica
utilitzant la seu electrònica de la Generalitat de Catalunya.

En el supòsit d'interrupció per circumstàncies accidentals del funcionament de la seu, i sempre que sigui
tècnicament possible, la persona usuària que hi accedeixi ha de visualitzar un missatge en què es comuniqui
aquesta circumstància, i s'indiquin els registres presencials on es pot presentar la documentació
alternativament i informant dels efectes d'aquesta interrupció del funcionament en el còmput dels terminis.

La sol·licitud s'ha d'emplenar en el formulari normalitzat que es podrà descarregar d'Internet a través dels
enllaços que especifiqui la convocatòria.

En el cas que la presentació sigui presencial (format paper), les sol·licituds, acompanyades de la documentació
requerida, es poden presentar a les dependències que determini la convocatòria o bé a qualsevol dels llocs que
preveu l'article 25 de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, en relació amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

7.2 Per a la presentació de les sol·licituds telemàtiques, la identificació i la signatura electrònica de les
persones sol·licitants, o les seves representants legals, s'ha de fer a través dels sistemes d'identificació i
signatura electrònica admesos per la seu electrònica d'acord amb els criteris establerts a l'Ordre
GRI/233/2015, del 20 de juliol, per la qual s'aprova el Protocol d'identificació i signatura electrònica en l'àmbit
de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Els nivells de seguretat dels mecanismes d'identificació i signatura electrònica s'especifiquen en la
convocatòria.

7.3 Les persones beneficiàries, o les seves representants legals, també s'han d'identificar o signar
electrònicament per fer la resta de transaccions associades al procediment de concessió i justificació de les
subvencions per mitjans telemàtics i amb el nivell de seguretat que determini la convocatòria.

7.4 Per a cada convocatòria, les persones sol·licitants hauran de presentar una única sol·licitud de subvenció i,
a més, l'actuació proposada en la sol·licitud s'haurà de correspondre amb un projecte unitari. No seran
admeses sol·licituds que plantegin actuacions diverses sense coherència territorial, ni funcional, ni relacionades
entre elles.

7.5 La signatura i presentació de la sol·licitud comporta la plena acceptació d'aquestes bases reguladores i
porta implícita l'autorització als òrgans instructors per poder comprovar, d'ofici, totes les dades que s'hi
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contenen.

 

–8 Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

8.1 Les persones sol·licitants han d'annexar a la sol·licitud la documentació següent:

a) Memòria descriptiva detallada i justificativa de l'actuació incloent-hi les dates d'inici i finalització previstes, el
lloc de realització de l'actuació.

b) Pressupost complet i detallat de l'actuació en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la
quantia de la subvenció que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament.

c) En el cas d'ens locals, certificat del/de la secretari/ària o del/de la interventor/a on consti la decisió de
l'òrgan competent de l'ens local de sol·licitar la subvenció, així com el compromís d'executar l'actuació per a la
qual es demana la subvenció en cas d'obtenir-la, i, en el cas d'aportar fons a l'actuació, declaració responsable
conforme hi ha crèdit suficient en el pressupost de l'ens local per al pagament de la part de l'actuació no
coberta per la subvenció.

d) Mapa topogràfic o ortofotomapa, en una escala adequada que permeti identificar clarament l'àrea de
l'actuació per les quals se sol·licita la subvenció.

e) Si és necessari, projecte tècnic signat per un professional competent per raó de la matèria.

8.2 El compliment dels requisits previstos a la base 4.1 que siguin d'aplicació a cada persona sol·licitant
s'acredita amb la declaració responsable que consta inclosa en el model de sol·licitud.

La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en qualsevol dada o document que acompanyi la
sol·licitud de subvencions deixa sense efecte aquest tràmit, des del moment en què es coneguin i prèvia
audiència a la persona interessada, i, en conseqüència, comporten inadmissió de la sol·licitud de subvenció,
sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció, si es coneixen amb posterioritat a la
concessió.

8.3 Si la presentació es fa per via telemàtica, la documentació a presentar prevista en la base 8.1 d) i e),
excepte si aquest últim document està signat electrònicament, ha de ser còpia digitalitzada i ha d'anar
acompanyada d'una declaració responsable que indiqui que aquesta còpia digitalitzada coincideix amb el
document original corresponent. Aquesta declaració responsable consta en el model de sol·licitud.

En el cas de les persones físiques que facin la presentació de la sol·licitud en els registres presencials, poden
presentar original o còpia en paper d'aquesta documentació.

 

–9 Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds, acompanyades de la documentació prevista a la base 8, és el que,
a aquest efecte, estableixi la convocatòria corresponent.

 

–10 Comprovació de dades i compliment de requisits

10.1 Els òrgans instructors poden comprovar, quan consideri necessari, el compliment dels requisits previstos
en la base 4.1.

Es comprovaran d'ofici els requisits següents:

a) Les dades identificatives de la persona signant.

b) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l'Administració de la Generalitat de
Catalunya i l'Administració General de l'Estat, i de les obligacions davant la Seguretat Social.

c) En el cas de persones jurídiques, les dades relatives a la personalitat jurídica, a la capacitat d'obrar i al
document d'identificació fiscal de l'entitat, i a la inscripció als registres corresponents.

d) En el cas de persona física empresària, les dades relatives a l'alta en el cens de l'impost sobre activitats
econòmiques, si escau.

e) En el cas de fundacions, que hagin complert el deure de presentació dels comptes anuals davant el
protectorat.
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f) En el cas de fundacions i associacions, que hagin adaptat els seus estatuts d'acord amb el règim transitori
previst per la Llei 4/2008, de 24 d'abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya.

g) En el cas de persones físiques, si són residents o no a Catalunya, si escau.

h) En el cas de sol·licitar actuacions en terrenys de domini públic hidràulic o maritimoterrestre, si es disposa de
l'autorització de l'Administració competent.

i) Si la persona sol·licitant és la titular de la finca, dels terrenys o del bé immoble objecte d'actuació o si és el
titular de l'explotació agrària, ramadera o forestal o, en tot cas, si es disposa de l'autorització, permís, acords o
convenis necessaris del titular per dur-hi a terme l'actuació.

j) Per a aquelles actuacions que afectin l'àmbit territorial d'espais naturals protegits, que s'hagin dut a terme
els tràmits d'avaluació ambiental de projectes que determina la normativa vigent.

En el cas que els òrgans instructors, per causes alienes a la seva actuació, no puguin comprovar d'ofici les
dades i el compliment dels requisits esmentats, ha de requerir a la persona sol·licitant o beneficiària que aporti
la documentació escaient, en el termini de 10 dies hàbils. En el cas que dins el termini atorgat no s'aporti la
documentació requerida, es dictarà la resolució corresponent en els termes previstos en la base 14.

10.2 Pel que fa la resta de requisits, la comprovació es du a terme mitjançant el requeriment a la persona
sol·licitant o beneficiària de la documentació que els acredita o mitjançant visita d'inspecció.

Així mateix, els òrgans instructors podran demanar a les persones sol·licitants o beneficiàries que aportin la
documentació complementària que consideri necessària per acreditar les dades que figuren a la sol·licitud.

 

–11 Criteris de valoració

11.1 Les sol·licituds admeses a la convocatòria es valoren per la comissió prevista en la base 12.3, aplicant els
criteris de valoració que s'estableixen en les diverses operacions en els respectius annexos 2 i 3.

11.2 En el cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient
pressupost per atendre-les, s'aplicaran els criteris de desempat que s'estableixen per a cadascuna de les
operacions en els annexos corresponents.

11.3. La determinació de la quantia de les subvencions es realitzarà en funció de l'aplicació dels criteris
d'admissibilitat i la intensitat de la subvenció establerta en la base 7 de cadascun dels annexos 2 i 3. Un cop
determinada la quantia de les subvencions, s'aplicaran els criteris de priorització que s'estableixen
específicament per a cada operació en els annexos 2 i 3, per tal d'ordenar les sol·licituds de més a menys
puntuació.

Les subvencions s'atorguen en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de puntuació més
alta. Un cop esgotat el pressupost disponible, la resta de sol·licituds que han aconseguit la puntuació mínima
es deneguen per manca de disponibilitat pressupostària i s'incorporen en una llista de reserva regulada a la
base 13.2 d'aquest annex 1.

Per la seva banda, les sol·licituds que no aconsegueixen la puntuació mínima establerta per cada operació en
els annexos 2 i 3 corresponents, es deneguen.

11.4 El percentatge d'atorgament s'aplica respecte del pressupost subvencionable de l'actuació determinat
d'acord amb la base 6.

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

 

–12 Procediment de concessió

12.1 El procediment de concessió és el de règim de concurrència competitiva en cadascuna de les operacions
d'acord amb el que preveu l'article 22 de la Llei 38/2003, general de subvencions i de forma independent per
als àmbits territorials 1, 2, 3 i 4. Per a l'àmbit territorial 1 també s'aplica el règim de concurrència competitiva
per cada un dels espais naturals de protecció especial (incloent els espais del PEIN associats als espais naturals
de protecció especial, si és el cas) i pel conjunt d'espais del PEIN “Secans de Lleida”.

12.2 Els òrgans instructors del procediment per a la concessió de les subvencions són el Servei d'Espais
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Naturals Protegits i el Servei de Fauna i Flora.

12.3 Les sol·licituds presentades són analitzades i avaluades per una comissió de valoració integrada per les
persones que s'indiquen en la convocatòria. La comissió presenta la proposta de concessió de les subvencions a
les persones titulars dels òrgans instructors per tal que puguin formular la proposta de resolució provisional de
concessió. El funcionament de la comissió de valoració es regeix per les disposicions aplicables als òrgans
col·legiats de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

12.4 Un cop avaluades les sol·licituds i rebuda la proposta de la comissió de valoració els/les titulars dels
òrgans instructors formulen i notifiquen la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions
d'acord amb el contingut i tràmits que estableix la base 13. Un cop finalitzat el termini de presentació de la
documentació requerida o d'al·legacions els/les titulars dels òrgans instructors formulen la proposta de
resolució definitiva de concessió de les subvencions, a la vista, de la proposta de resolució provisional, de la
documentació addicional presentada per les persones beneficiàries proposades i de les comprovacions d'ofici
fetes d'acord amb la base 10, i l'eleva a l'òrgan resolutori.

 

–13 Proposta de resolució provisional, acceptació de la subvenció, reformulació i presentació de documentació
addicional

13.1 La proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions es notificarà a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informació-publica.html). Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té
els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la proposta de resolució provisional de concessió de les subvencions
es notifica individualment d'acord amb la forma i mitjans que determini la convocatòria.

13.2 La proposta de resolució provisional ha de contenir la llista de sol·licitants proposats per ser persones
beneficiàries de les subvencions i les persones que formen part de la llista de reserva, si n'hi ha, degudament
prioritzada en funció de la puntuació obtinguda. En el supòsit que alguna de les persones proposades per ser
persones beneficiàries de la subvenció no l'accepti o desisteixi de la sol·licitud, es pot atorgar la subvenció a la
persona o persones sol·licitants de la llista de reserva per ordre de puntuació, sempre que s'hagi alliberat
crèdit suficient per atendre les sol·licituds següents amb igual puntuació.

13.3 Les persones proposades com a beneficiàries de les subvencions han de presentar la documentació que
els pugui ser requerida en la proposta de resolució provisional d'acord amb l'apartat 5 d'aquesta base, dins el
termini de 10 dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació o notificació de la proposta de resolució
provisional de concessió.

Dins d'aquest mateix termini, les persones sol·licitants poden presentar al·legacions, que es tindran en compte
en el moment de resoldre.

S'entendrà que la subvenció és acceptada tàcitament en el supòsit que la persona proposada com a
beneficiària no presenti cap al·legació dins del termini de 10 dies hàbils a comptar de l'endemà de la publicació
o notificació de la proposta de resolució provisional de concessió.

13.4 Les persones proposades com a beneficiàries poden desistir de la sol·licitud o presentar la reformulació
del projecte i del pressupost, dins del termini previst a la base 13.3, per adaptar-los a la subvenció proposada
si l'import d'aquesta és inferior al sol·licitat, mitjançant la presentació d'un document a tal efecte.

La possibilitat de reformulació en qualsevol cas ha de respectar l'objecte, les condicions i la finalitat de la
subvenció així com els criteris de valoració establerts en relació amb el projecte, i en cap cas pot comportar
una modificació substancial del projecte. Així mateix, s'han de continuar complint els límits de quantia de la
subvenció que pugui establir la convocatòria. La subvenció s'atorgarà sobre el pressupost acceptat i la
justificació ha de ser respecte d'aquest pressupost.

En el supòsit d'haver presentat una reformulació del projecte i del pressupost, l'atorgament de la subvenció
comporta l'acceptació de la reformulació.

13.5 La documentació a què es refereix la base 13.3, que cal requerir i aportar en tot cas, és la següent:

a) En cas que la persona que ha signat la sol·licitud actuï en representació d'altri, documentació acreditativa de
la representació amb què actua, si no s'ha inscrit en un registre públic. En cas que la representació estigui
inscrita a l'esmentat registre, no cal aportar aquesta documentació perquè els òrgans instructors ho comproven
d'ofici.
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b) En el cas de consorcis, document de constitució o dels estatuts.

c) Per a destinataris que no són ens locals ni consorcis del sector públic de la Generalitat, sol·licitud de
transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors/ores, que
consta annex al model normalitzat de sol·licitud, degudament emplenada i signada.

d) En el cas de persones jurídiques que hagin estat proposades com a beneficiàries d'una subvenció d'un
import superior a 10.000 euros, declaració responsable que contingui la informació relativa a les retribucions
de llurs òrgans de direcció o administració.

No cal aportar aquesta documentació en el cas que la persona sol·licitant l'hagi presentada anteriorment a
qualsevol òrgan de l'Administració de la Generalitat, sempre que no hagin transcorregut més de cinc anys des
de la presentació i no hagi experimentat cap modificació. En aquest supòsit, cal indicar clarament la data i
l'òrgan o dependència en què va ser presentada i el procediment a què feien referència. Si els òrgans
instructors, per causes alienes a la seva actuació, no poden aconseguir aquesta documentació, ha de requerir a
la persona beneficiària que l'aporti en el termini de 10 dies hàbils.

13.6 La documentació a presentar prevista en la base 13.5 a) i b), en el cas de presentació telemàtica i d'acord
amb el que estableix la base 7.1, ha de ser còpia digitalitzada i ha d'anar acompanyada d'una declaració
responsable que indiqui que aquesta còpia digitalitzada coincideix amb el document original corresponent.
Aquesta declaració s'ha d'adjuntar en el formulari d'aportació disponible en el mateix enllaç que el formulari de
sol·licitud.

En el cas de les persones físiques que facin la presentació de la documentació en els registres presencials,
poden presentar original o còpia en paper d'aquesta documentació.

 

—14 Inadmissió i desistiment de la sol·licitud

14.1 Comporta la inadmissió de la sol·licitud:

a) La presentació de la sol·licitud fora del termini de presentació que estableix la convocatòria.

b) L'incompliment dels requisits no esmenables, sens perjudici que aquest incompliment pugui ser causa de
revocació de la subvenció, si es coneix amb posterioritat a la concessió.

14.2 Comporta el desistiment de la sol·licitud:

a) La manca de presentació de qualsevol dels documents que preveu la base 8 o la manca d'esmena dels
requisits esmenables, dins el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ.

b) La manca de presentació de la documentació que sigui requerida, en els terminis previstos a la base 13.3.

14.3 Prèviament a la concessió de les subvencions, els òrgans instructors han de resoldre sobre la inadmissió o
el desistiment de les sol·licituds, i ha de notificar la resolució d'inadmissió o desistiment a les persones
interessades mitjançant la seva publicació al tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(https://seu.gencat.cat/ca/informacio-publica.html), sens perjudici que pugui utilitzar addicionalment altres
mitjans electrònics. Aquesta publicació substitueix la notificació individual i té els mateixos efectes.

En el cas que la tramitació sigui presencial, la resolució d'inadmissió o el desistiment de les sol·licituds es
notifica de manera individual, d'acord amb la forma i mitjans que determini la convocatòria.

14.4 En la publicació o notificació de la resolució d'inadmissió o de desistiment han de constar els recursos que
contra aquesta siguin procedents, l'òrgan administratiu davant el qual s'han de presentar i el termini per
interposar-los.

14.5 Sens perjudici del desistiment previst en la base 13.4, qualsevol persona sol·licitant pot desistir per escrit
de la seva sol·licitud de subvenció, abans de la concessió, i els òrgans instructors l'han d'acceptar.

 

–15 Resolució del procediment i publicació

15.1 La resolució del procediment de concessió de les subvencions correspon a l'òrgan que es determini en la
convocatòria corresponent. La resolució, degudament motivada, s'ha de dictar i notificar o publicar en el
termini que, a aquest efecte, es determina en la convocatòria corresponent i que, en cap cas, pot ser superior
a sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria. Sens perjudici de l'obligació de resoldre,
transcorregut el termini esmentat sense que s'hagi dictat i notificat o publicat la resolució expressa, les
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sol·licituds s'entenen desestimades i, en conseqüència, denegada la subvenció, d'acord amb el que preveu
l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya.

15.2 La resolució del procediment de concessió de les subvencions es notifica pels mateixos mitjans i amb les
mateixes condicions i efectes previstos en la base 14.3 per a la notificació de les resolucions d'inadmissió o
desistiment de la sol·licitud.

15.3 En la resolució de concessió hi figuren, com a mínim, l'import de la despesa subvencionable, el
percentatge i l'import de la subvenció aprovada, la procedència dels fons amb què es finança la subvenció i
l'import que prové del FEADER (indicant a quina prioritat, mesura i operació del Programa pertany la
subvenció), així com la resta de fons, i les condicions que ha de complir la persona beneficiària, el termini
d'execució i de justificació de les actuacions subvencionades.

Així mateix, pel que fa a les subvencions atorgades a l'empara de l'operació 07.01.01, es fa constar la
referència al número de règim d'ajut d'estat SA.42670 (2015/N), autoritzat per la Comissió Europea mitjançant
la Decisió de la Comissió C (2015) 8012 final, de 20 de novembre del 2015, per la qual es declara compatible
amb el mercat interior.

15.4 La resolució d'atorgament pot imposar condicions particulars per a l'execució de les actuacions o bé es
podrà modificar en cas d'alteració de les condicions que en van determinar l'atorgament, ja siguin a causa de la
persona beneficiària o com a conseqüència d'una decisió dels òrgans competents de la Unió Europea.

15.5 En la publicació o notificació de la resolució del procediment de concessió han de constar els recursos que
contra aquesta resolució siguin escaients i l'òrgan administratiu o judicial, si escau, davant el qual s'han de
presentar i el termini per interposar-los.

 

–16 Publicitat i transparència

16.1 Aquests ajuts estan sotmesos al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el
Reglament (UE) núm. 1306/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre
finançament, gestió i seguiment de la Política Agrícola Comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm.
352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm.
485/2008 del Consell.

16.2 S'ha de donar publicitat a les subvencions concedides amb indicació del seu import, objectiu o finalitat i
les persones beneficiàries, mitjançant la seva exposició al tauler d'anuncis designat a la convocatòria, al tauler
electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya (https://seu.gencat.cat) i al web del Departament
de Territori i Sostenibilitat. En el cas de persones físiques es dóna publicitat d'aquelles subvencions que
l'import sigui igual o superior a 1.250 euros.

16.3 S'ha de donar publicitat al portal de la transparència de la informació a què fa referència l'article 15 de la
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

16.4 S'ha de donar publicitat mitjançant la base de dades nacional de subvencions de la informació sobre les
convocatòries i les resolucions de concessió de les subvencions, d'acord amb el previst a l'article 18 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i d'acord amb el Reial decret 130/2019, de 8 de març,
pel qual es regula la Base de dades nacional de subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts
públics.

 

–17 Justificació

17.1 S'estableix com a modalitat de justificació el compte justificatiu amb aportació de justificants de despesa,
d'acord amb el que estableix l'Ordre ECO/172/2015, de 2 de juny, sobre les formes de justificació de
subvencions.

La persona beneficiària ha de justificar el compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les
condicions i de la seva finalitat. El compte justificatiu que conté la documentació de la realització de l'actuació
s'ha de presentar dins del termini que, a aquest efecte, s'estableixi en la convocatòria corresponent. L'òrgan
concedent pot ampliar aquest termini, d'ofici o a petició de la persona beneficiària, si aquesta persona acredita,
en els termes i condicions previstes a l'article 32 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, la impossibilitat de donar
compliment a aquesta obligació per causa justificada que no li sigui directament imputable. Aquesta ampliació
de termini per presentar la justificació no pot excedir de la meitat del termini inicial ni superar l'exercici
pressupostari al qual s'ha d'imputar el pagament, i es pot concedir sempre que no es perjudiquin drets de
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tercers.

17.2 La justificació del compliment de l'objecte de la subvenció, el compliment de les condicions i de la seva
finalitat s'ha de dur a terme mitjançant la presentació a l'òrgan competent designat a la convocatòria del
formulari de sol·licitud de pagament, acompanyat del compte justificatiu que ha de contenir la documentació
següent:

1. Una memòria explicativa del compliment de la finalitat de l'actuació subvencionada, amb indicació de les
actuacions realitzades i dels resultats obtinguts. Per a una millor exposició i abast dels treballs s'hi poden
adjuntar fotografies, esquemes i gràfics il·lustratius. En cas de desviacions respecte al pressupost aprovat,
caldrà indicar-ne els motius a la memòria i, en cas que s'haguessin imposat condicions particulars a la
subvenció, també caldrà reflectir-les a la memòria.

2. Una memòria econòmica sobre el cost de les activitats realitzades, la qual ha de contenir:

a) Una relació classificada de les despeses de l'activitat, amb identificació del creditor, número de la factura o
document de valor probatori equivalent en el tràfic mercantil, la base imposable, l'IVA i l'import total, la data
d'emissió i la data de pagament.

Si la subvenció s'atorga d'acord amb un pressupost, s'ha de presentar una liquidació del pressupost en què
s'indiquin i, en el seu cas, es motivin les desviacions respecte al pressupost inicial.

b) Factures que s'imputen a la subvenció o els documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa i la documentació acreditativa del pagament, consistent en extracte
bancari o, en el cas de pagaments en efectiu, documentació acreditativa de la percepció de l'import per part del
creditor. Aquestes factures i justificants acreditatius del pagament hauran de ser de data posterior a la
sol·licitud de subvenció, i a la de la visita de no inici d'obres, si s'escau, i anteriors a la data de finalització del
termini d'execució i justificació establert a la resolució de concessió.

c) Si és el cas, relació detallada dels altres ingressos o subvencions que hagin finançat l'activitat
subvencionada amb indicació de l'import i la seva procedència. Quan els justificants de les despeses s'imputen
parcialment a d'altres subvencions, cal indicar la quantia exacta o percentatge imputat a cadascuna, amb
identificació dels òrgans concedents.

d) En el cas que s'hagin fet contractacions o subcontractacions per a l'execució de les actuacions objecte de la
subvenció, tres pressupostos de diferents proveïdors que ha de presentar amb la sol·licitud, i la justificació de
l'oferta elegida si no és la proposta econòmica més avantatjosa, tret que per les seves característiques
especials no hi hagi en el mercat un nombre suficient d'empreses que les realitzin. Quan es produeixi aquesta
circumstància, caldrà adjuntar al projecte una memòria raonada en relació amb l'oferta triada, i/o altra
documentació acreditativa de l'exclusivitat signada pel proveïdor o tècnic competent independent. Els
pressupostos han de ser comparables entre si i descriure i detallar suficientment l'operació, a fi d'identificar
cadascun dels elements i preus corresponents, amb la finalitat de verificar-ne el cost raonable.

e) En cas que les persones beneficiàries executin els treballs amb mitjans propis, podran presentar una
declaració valorada, adequada al pressupost presentat en la sol·licitud, de les actuacions objecte de subvenció.
La declaració valorada haurà de detallar la despesa degudament desglossada sense que els imports puguin
excedir els establerts com a preus unitaris de referència vigents de l'empresa Forestal Catalana, SA o de l'ITEC
(Institut Català de la Construcció), de l'any de la convocatòria. La declaració serà comprovada i informada pel
personal tècnic competent de l'Administració, el qual ajustarà els imports màxims establerts per a cada
actuació.

f) La persona beneficiària de la subvenció ha de realitzar una declaració responsable en el model normalitzat de
justificació conforme l'import imputat a la subvenció, en concurrència amb altres subvencions, ajuts o
ingressos, no supera el cost de l'activitat o projecte subvencionat o percentatge màxim de subvenció que
estableix la convocatòria.

g) En el cas d'ens locals i de consorcis del sector públic de la Generalitat, certificat del/de la secretari/ària o
òrgan gestor equivalent que correspongui, que acrediti que les activitats s'han dut a terme, els materials s'han
instal·lat en les condicions establertes i s'ha complert l'objecte de la subvenció, les condicions i la finalitat per a
la qual es va concedir.

h) En el cas d'ens locals i de consorcis del sector públic de la Generalitat, certificat del/ de la secretari/ària o de
l'òrgan competent que acrediti el compliment de la normativa de contractació de les administracions públiques
pel que fa als procediments d'adjudicació dels contractes vinculats a les activitats, projectes o actuacions
subvencionades, amb indicació dels procediments de contractació i les formes d'adjudicació utilitzades.

S'exclouen de presentar aquest certificat els ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat quan, per
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raó de l'especificitat de l'obra a executar, del bé d'equip a subministrar o del servei a prestar, acreditin que no
hi ha al mercat un nombre suficient de proveïdors que puguin executar l'obra, subministrar el bé d'equip o
prestar el servei.

i) En el cas d'ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat, si s'executen els treballs amb personal
propi, a banda de la declaració valorada de l'apartat e) també han d'adjuntar un certificat de l'òrgan competent
en què es justifiqui de forma detallada la realització de l'actuació amb personal propi (dates, quantitat d'hores
dedicades, etc., per a cadascun dels treballadors i de les treballadores).

En el cas de justificar les despeses de personal subvencionables on el cost salarial inclou el salari brut i les
despeses socials a càrrec de l'ens local:

1) Un document signat pel/per la representant legal de l'entitat beneficiària que detalli, per a tota la relació de
persones de les quals s'han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la dedicació exacta al projecte
subvencionat (mesos, dies, hores, segons correspongui).

2) Transferència bancària que identifiqui la persona destinatària, l'import i la data del pagament efectiu de les
nòmines.

3) Els documents RLC i RNT amb el segell de compensació o el pagament efectiu de l'entitat financera. Si
s'utilitza el sistema de remissió electrònica el pagament s'ha de justificar:

- En cas de domiciliació bancària, mitjançant el càrrec en el compte corresponent.

- Si el pagament s'efectua a través d'una entitat financera, mitjançant el rebut de liquidacions segellat o
validat mecànicament per l'entitat financera.

- Si s'utilitzen altres vies de pagament, mitjançant el rebut de liquidació de cotitzacions i el justificant bancari
de pagament.

En el cas que l'entitat tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el pagament de les
quotes, aquestes quotes no es podran imputar a la justificació econòmica de la subvenció si no han estat
pagades.

No són subvencionables els costos del personal de baixa durant el període de realització de l'activitat.

4) Per a la justificació de l'IRPF, el model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l'IRPF del
període de desenvolupament de l'activitat subvencionada i el model de resum anual de retencions o ingressos a
compte.

Si a la data de la justificació no es disposa del model de resum anual de retencions i ingressos a compte, s'ha
de completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació on consti el nom i cognoms, NIF i
l'import de les retencions de cadascun dels treballadors imputats a l'activitat subvencionada. Aquesta relació ha
d'estar signada electrònicament pel/per la representant legal de l'entitat beneficiària.

j) El beneficiari ha de destinar els béns al fi concret per al qual es concedeix la subvenció durant un període de
5 anys, tant per a béns inscriptibles en un registre públic com per a la resta. Per als béns inscriptibles, aquesta
informació, juntament amb l'import de la subvenció concedida, s'ha de fer constar en el registre públic
corresponent. En cas d'adquisició, construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables, declarar que es
disposa de la Nota simple del Registre de la Propietat on consti l'anotació marginal de la subvenció com a
càrrega de l'anotació principal registral. L'òrgan instructor comprova d'ofici les dades en el Registre de la
Propietat.

k) Si s'han realitzat obres, la persona beneficiària ha de realitzar una declaració responsable en el model
normalitzat de justificació conforme disposa de la llicència d'obres municipals i es farà la comprovació d'ofici.
En el cas de no poder obtenir el document es requerirà que s'aporti la còpia digitalitzada simple de la llicència.

17.3 La documentació prevista en la base 17.2 s'ha de presentar al Departament de Territori i Sostenibilitat,
amb el mateix format i a través dels canals que estableix la base 7.1.

En el cas de presentació telemàtica, s'aplica el següent:

a) La documentació prevista a la base 17.2 b) s'ha de presentar de forma agrupada en una còpia digitalitzada
única. La còpia digitalitzada ha d'anar acompanyada d'una declaració responsable que indiqui que els
justificants o documents acreditatius de pagament de les despeses aportats coincideixen fidelment als
registrats en la compatibilitat i que els documents originals estan custodiats per la persona beneficiària.
Aquesta presentació no impedeix la comprovació dels registres comptables del beneficiari quan es consideri
necessari.
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b) La documentació prevista en la base 17.2 d), i la documentació que la base 17.2.i) preveu que s'ha
d'adjuntar al certificat del secretari de l'ens local, si escau, s'ha de presentar en còpies digitalitzades i han
d'anar acompanyades de declaració responsable que indiqui que coincideixen amb els documents originals
corresponents.

c) Els certificats previstos en les lletres g), h) i i) de la base 17.2 s'han de presentar signats electrònicament.

Les declaracions responsables que s'indiquen en aquest apartat consten en el model de justificació.

En el cas de presentació presencial, les persones físiques que facin la presentació de la documentació en els
registres presencials, han de presentar la documentació requerida en paper i els documents poden ser originals
o còpies.

 

–18 Pagament

18.1 El pagament de la subvenció es tramita un cop l'actuació subvencionada ha estat degudament justificada.

18.2 En el supòsit de reducció de la quantia de la subvenció previst a la base 5.3, el pagament de la subvenció
es tramita per un import reduït en la mateixa proporció a la desviació pressupostària produïda entre el cost
final justificat de l'actuació subvencionada i el cost inicialment pressupostat.

18.3 Prèviament al reconeixement de l'obligació de pagament, els òrgans instructors han de comprovar d'ofici
si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

 

–19 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries

19.1 Les persones beneficiàries de les subvencions han de complir les obligacions que es preveuen, per una
banda, en els articles 90 bis, 92.2.h), 92 bis i 95 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i l'article 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
general de subvencions i, per l'altra banda, en la normativa comunitària (el Reglament d'execució (UE) núm.
808/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, el Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió de 17
de juliol de 2014 i el Reglament (UE) núm. 1305/2013, del Parlament europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013). Específicament, les persones beneficiàries han de complir els compromisos i obligacions
bàsics que són aquells que el seu incompliment comporta conseqüències rellevants per als objectius de l'ajuda
i aquestes repercussions duren més d'un any o és difícil posar fi amb mitjans acceptables i són els següents:

a) En el cas de subvencions o inversions en què l'actuació subvencionada consisteixi en l'adquisició,
construcció, rehabilitació i millora de béns inventariables susceptibles de ser inscrits al Registre de la propietat,
la persona beneficiària ha de fer constar a l'escriptura que el bé de què es tracti queda afectat a la subvenció
per un període de cinc anys a comptar des de la data de pagament final de l'ajut, segons el cas, així com
l'import de la subvenció. Si els béns no són inscriptibles, també queden afectats per la subvenció durant el
període esmentat.

b) Informar el públic de la subvenció obtinguda pel FEADER durant la realització d'una operació i el període de
manteniment de compromisos de la manera següent:

1) Incloure el logotip del Departament de Territori i Sostenibilitat, i l'expressió "amb el suport de la Generalitat
de Catalunya" utilitzant el logotip corporatiu del Programa d'identificació visual (PIV) editat a la pàgina web:
http://www.gencat.cat/piv/ en els elements informatius i de difusió de l'activitat/projecte/actuació objecte de la
subvenció, si es duen a terme amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

2) Presentant en el lloc web de la persona beneficiària per a ús professional, en el cas d'existir, una breu
descripció de l'operació quan es pugui establir un vincle entre l'objecte del lloc web i la subvenció prestada a
l'operació, en proporció al nivell de subvenció, amb els seus objectius i resultats, i destacant l'ajut financer de
la Unió Europea.

3) En el cas d'operacions en el marc del PDR que rebin una subvenció pública total superior a 50.000 euros, la
persona beneficiària ha de col·locar un panell (mida mínima A3) o una placa (mida mínima A4) amb informació
sobre el projecte, on es destacarà l'ajut financer rebut de la Unió Europea, en un lloc ben visible per al públic.

4) Els panells, plaques, cartells i llocs web portaran una descripció del projecte o de l'operació i els elements
als quals es refereix el punt 1 de la part 2 de l'Annex III del Reglament d'execució (UE) núm. 808/2014, de la
Comissió, de 17 de juliol de 2014. Aquesta informació ocuparà el 25% dels panells, plaques, cartells o pàgina
web. A més, seguiran les pautes del Programa d'identificació visual de la Generalitat de Catalunya
http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/).

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7981 - 15.10.201916/29 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19284051-2019

http://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/inici/


c) Prestar col·laboració i proporcionar a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural tota la
informació necessària per poder realitzar el seguiment i l'avaluació del programa, en relació amb el compliment
de determinats objectius i prioritats.

d) Portar un sistema de comptabilitat separat, o bé un codi comptable adequat per a totes les transaccions
relatives a l'operació finançada amb càrrec al FEADER. En el cas de les persones físiques subjectes al règim
d'estimació objectiva (IVA) que tributen amb el sistema de mòduls, l'obligació fiscal consisteix en conservar les
factures emeses i les rebudes, així com els justificants dels mòduls aplicats, i, en el seu cas, el llibre registre de
béns d'inversió, però no estan obligades a portar comptabilitat. Pel que fa a les obligacions comptables, en
activitats el rendiment net de les quals es calcula en funció del volum d'operacions (agrícoles, forestals i de
transformació de productes naturals) s'haurà de portar llibre registre de vendes o ingressos.

e) Mantenir l'activitat i finalitat auxiliada per part de la persona beneficiària durant els 5 anys posteriors a la
data de pagament final de l'ajut.

f) Prestar col·laboració i proporcionar en tot moment la informació i la documentació que els sigui demanada
respecte de la subvenció concedida i sotmetre's a les actuacions de comprovació i control de l'òrgan instructor,
de la Intervenció General de la Generalitat, de la Sindicatura de Comptes, i d'altres òrgans competents d'acord
amb la normativa aplicable i especialment l'art. 46 del títol III de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general
de subvencions.

g) Conservar tota la documentació original dels documents aportats al Departament de Territori i Sostenibilitat
per a la justificació de la subvenció fins a 5 anys posteriors a la data de pagament final de l'ajut i facilitar-los a
les autoritats nacionals, de la UE i en general als òrgans de control, quan aquests òrgans la reclamin.

h) Comunicar a l'òrgan instructor els ajuts, els ingressos o els recursos que financin l'actuació subvencionada,
obtinguts o demanats d'altres administracions o entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, amb
posterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació s'haurà de fer tan bon punt es
coneguin i, en tot cas, abans de la justificació de l'aplicació dels fons rebuts.

i) Dur a terme l'actuació subvencionada d'acord amb el projecte presentat. Qualsevol canvi en el projecte o
calendari presentat s'ha de comunicar als òrgans instructors. Aquesta comunicació s'ha de fer mitjançant la
presentació d'una proposta, acompanyada d'una memòria justificativa, amb anterioritat a la finalització del
termini d'execució. Els òrgans instructors poden acceptar la modificació proposada, dins el termini màxim d'un
mes, si no comporta canvis substancials ni representa un incompliment dels requisits i condicions que
estableixin aquestes bases, s'ha presentat dins del termini previst i no lesiona drets de tercers.

Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a la revocació
total o parcial de la subvenció.

j) No tenir entre el beneficiari de l'ajuda i el proveïdor, que realitza la prestació d'un treball/d'un servei/d'un
subministrament d'un be concret, una relació de parentiu de fins al primer grau de consanguinitat.

k) Complir la finalitat i les condicions de la subvenció realitzant l'actuació subvencionada en el termini que
determini la convocatòria, i justificar davant del Departament de Territori i Sostenibilitat en els termes i
condicions que s'estableixin en la base 17.

 

– 20 Modificació de la resolució

L'òrgan concedent té la facultat de revisar les subvencions concedides i modificar la resolució de concessió en
el cas que les condicions que s'han tingut en compte per a la concessió de la subvenció s'alterin o en cas
d'obtenció concurrent d'altres ajuts o subvencions.

 

–21 Revocació, invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats percebudes
indegudament

21.1 L'òrgan concedent quan apreciï que concorre alguna de les causes de revocació previstes a l'article 99 del
text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, ha d'iniciar la tramitació del corresponent expedient de
revocació de conformitat amb el procediment establert a l'article 100, i si la resolució del procediment conclou
que s'ha produït la causa de revocació, ha d'acordar revocar totalment o parcialment la subvenció concedida,
segons correspongui, i quan escaigui, també el reintegrament total o parcial de les quantitats percebudes i
l'exigència dels corresponents interessos legals. Igualment, es revocarà d'acord amb els supòsits que estableixi
el Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013 i les seves
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disposicions d'aplicació.

21.2 Són causes de nul·litat i anul·labilitat de la resolució de concessió les que preveu l'article 36 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La declaració judicial o administrativa de nul·litat o
anul·lació comporta l'obligació de tornar les quantitats percebudes.

21.3 Així mateix, escau el reintegrament de les quantitats percebudes i l'exigència de l'interès de demora
corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data en què s'acordi la procedència del
reintegrament, en els casos que preveu l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, amb la instrucció prèvia del procediment de reintegrament que es preveu a l'article 100 del text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Igualment procedirà el reintegrament en els supòsits establerts a l'article 35 del Reglament delegat (UE)
640/2014 de la Comissió, d'11 de març de 2014, i l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la
Comissió de 17 de juliol de 2014.

21.4 També s'ha de reintegrar l'excés de les subvencions percebudes pel que fa al cost de l'actuació juntament
amb els interessos de demora, en el supòsit que preveu l'article 34 del Reglament de desplegament de la Llei
general de subvencions, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, així com d'acord el que estableix el
Reglament (UE) 1306/2013 del Parlament europeu i del Consell, en el Reglament Delegat (UE) 907/20141 de
la Comissió i en el Reglament d'execució (UE) 908/2014 de la Comissió.

 

–22 Incompliments i penalitzacions

22.1 El control dels projectes s'efectua, en primer lloc, sobre els aspectes a què es refereix l'apartat a) i, en
segon lloc, sobre els aspectes a què es refereix l'apartat b) de la base 22.2.

22.2 D'acord amb els controls efectuats, les penalitzacions que es poden aplicar són les següents:

a) Penalitzacions després de controls d'admissibilitat en la sol·licitud de pagament

D'acord amb l'article 63 del Reglament d'execució (UE) 809/2014 de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, en
els supòsits en què la diferència entre l'import de la subvenció que es correspon amb la inversió justificada
presentada per la persona beneficiària en la sol·licitud de pagament i l'import de la subvenció que es correspon
amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat superi el 10%, s'aplica una penalització a la
subvenció que es correspon amb la inversió justificada després dels controls d'admissibilitat igual a la
diferència entre els dos imports de subvenció esmentats. En el cas que l'import de la sol·licitud de pagament
sigui superior a l'import que figura en la resolució de concessió, l'import sol·licitat s'ajustarà a l'import de la
resolució. Aquesta reducció es practica quan la diferència sigui detectada tant en els controls administratius
com en els controls sobre el terreny i no va més enllà de la retirada total de la subvenció. No obstant això, no
s'aplica cap reducció si la persona beneficiària pot demostrar a satisfacció de l'autoritat competent que no és
responsable de la inclusió de l'import no subvencionable, o quan l'autoritat competent adquireixi d'altra manera
la convicció que la persona beneficiària no n'és la responsable.

b) Penalitzacions per incompliment de criteris/requisits d'admissibilitat i/o compromisos/obligacions de la
sol·licitud d'ajut i/o de pagament.

Inclou totes les penalitzacions detectades en controls administratius i sobre el terreny (excepte les
d'admissibilitat de les despeses que es penalitzen d'acord amb l'apartat a)), controls específics, controls a
posteriori i qualsevol altre que es realitzi sobre l'operació.

El sistema de penalitzacions s'aplicarà sobre l'import que hagi resultat en l'apartat a), sense la penalització
derivada de superar el 10%, que s'aplicarà posteriorment, mitjançant l'aplicació de les regles següents:

1a. D'acord amb l'article 35.1 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de
2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment si no es compleixen els criteris/requisits
d'admissibilitat establerts per a la persona beneficiaria i l'objecte de la subvenció, i per tant, tenen caràcter
excloent.

2a. D'acord amb l'article 35.2 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de
2014, l'ajut sol·licitat es denegarà o es retirarà totalment si no es compleixen els compromisos de tipus Bàsic
recollits a l'apartat 19 d'aquestes bases.

3a. D'acord amb l'article 35.6 del Reglament delegat (UE) núm. 640/2014 de la Comissió, d'11 de març de
2014, quan es determini que el beneficiari ha facilitat proves falses a fi de rebre l'ajuda o que no ha facilitat
per negligència la informació necessària, se li denegarà l'ajuda o se li retirarà íntegrament. A més, el
beneficiari quedarà exclòs de la mateixa mesura o tipus d'operació durant l'any natural en què s'hagi observat
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la irregularitat i durant l'any natural següent.

 

–23 Inspecció i control

Els òrgans competents del Departament de Territori i Sostenibilitat tenen la facultat de realitzar els controls
que considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l'atorgament de la subvenció i d'inspeccionar
les actuacions per comprovar que es compleixen la finalitat de les subvencions, els requisits i compromisos
establerts en aquestes bases reguladores i el compliment de la normativa sobre els controls que regula les
subvencions finançades pel FEADER. Així mateix, aquests ajuts poden ser objecte d'actuacions d'investigació
per part de la Comissió i del Tribunal de Comptes de la Unió Europea.

Així mateix, l'exercici d'aquestes funcions d'inspecció i control inclou les actuacions adreçades a la prevenció i
detecció de frau, d'acord amb l'establert en els reglaments (UE) 1303/2013 i (UE) 1306/2013 i les seves
disposicions d'aplicació.

Les actuacions d'inspecció i control poden afectar també la comprovació de la veracitat de la informació
indicada per la persona beneficiària sobre la base de dades o documentació comercial en possessió de tercers.

D'acord amb l'article 46.2 de la Llei 38/2003, la negativa al compliment de l'obligació de les persones
beneficiàries o tercers a prestar col·laboració i facilitar la documentació que els sigui requerida en exercici
d'aquestes funcions d'inspecció i control, es considerarà resistència, excusa, obstrucció o negativa i, per tant,
causa de revocació, i reintegrament en el seu cas, de la subvenció, sens perjudici de les sancions que puguin
correspondre.

 

–24 Infraccions i sancions

En cas d'incompliment de les obligacions que es preveuen en aquestes bases reguladores, resultarà d'aplicació
el règim sancionador que preveuen la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, la Llei
39/2015, d'1 d'octubre i el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, si aquest incompliment és constitutiu d'infracció d'acord amb la
legislació esmentada, amb independència de la revocació de la resolució de concessió i de l'obligació de
reintegrament total o parcial de la subvenció concedida.

 

–25 Protecció de dades

25.1 Les dades personals de les persones beneficiàries podran ser tractades per organismes nacionals i de la
Unió Europea relacionats amb les obligacions de les administracions relatives a la gestió, control i auditoria, així
com de seguiment i avaluació, d'acord amb l'establert en l'article 117.1 del Reglament (UE) 1306/2013. A
aquests efectes assisteixen a les persones beneficiàries els drets establerts en les normes sobre el tractament
de dades contingudes en el Reglament (UE) 2016/679 i del Reglament (CE) 45/2001.

25.2 D'altra banda, les persones beneficiàries en el cas que l'objecte de la subvenció inclogui el tractament de
dades de caràcter personal, han de complir amb la normativa corresponent i adoptar i aplicar les mesures de
seguretat previstes en el Reglament (UE) 2016/679.

 

—26 Règim jurídic

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són aplicables les disposicions següents: el capítol IX
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de
desembre; l'Ordre ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions; els preceptes
de caràcter bàsic de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i del Reglament de
desplegament de la Llei esmentada, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol; la Llei 26/2010, del 3
d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la Llei 19/2014, de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la resta de normativa aplicable.

 

 

Annex 2
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Bases reguladores específiques de les subvencions per a actuacions de condicionament, restauració i millora
del patrimoni i els valors naturals i de les subvencions per a actuacions de condicionament i inversions en
infraestructures vinculades als usos públics inclosos dins l'operació 04.04.01.

 

—1 Objecte de les subvencions i àmbits aplicables

Aquestes actuacions són subvencionables en els quatre àmbits territorials definits en la base 2.2 de l'annex 1,
a excepció de l'actuació definida a la base 3a) d'aquest Annex 2 que és subvencionable en els termes previstos
a la base 4 d'aquest Annex 2.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries les indicades en la base 3 de l'annex 1.

 

—3 Actuacions subvencionables i no subvencionables

Són subvencionables les actuacions següents:

a) Maneig d'hàbitats naturals i seminaturals, mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge, amb l'objectiu de
millorar o restaurar un estat de conservació favorable d'hàbitats i espècies.

b) Actuacions en edificacions i en infraestructures d'ús agroramader fixes, amb l'objectiu de conservació del
patrimoni natural vinculat a la ramaderia. S'inclouen les obres de condicionament en bordes i cabanes
vinculades a explotacions que conservin un ús ramader extensiu, així com l'arranjament de tancats per al
bestiar (sempre que siguin permeables a la fauna protegida i no utilitzin filferro espinós), pastors elèctrics,
mànegues i passos ramaders, d'interès per al manteniment del patrimoni natural vinculat als usos
agroramaders (prats, pastures). Aquesta actuació només és subvencionable en els espais naturals definits pels
àmbits territorials 1 i 2.

c) Actuacions de conservació d'hàbitats naturals i seminaturals, i de les espècies de fauna i flora, amb mitjans
mecànics i manuals, amb l'objectiu de millorar o restaurar un estat de conservació favorable dels hàbitats i de
les poblacions d'espècies. Aquestes actuacions poden incloure, entre d'altres, mesures com les següents:

1. Creació i condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació de fauna i flora.

2. Creació i condicionament de colomars, vedrunes i d'altres instal·lacions per afavorir espècies clau (espècies
determinants en la cadena tròfica d'espècies amenaçades).

3. Compra o construcció de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció, aclimatació o repòs d'espècies
de fauna (caixes-refugis per ratpenats, nius-plataforma per cigonyes i altres ocells i animals, cisternes i
dipòsits per a la cria de fauna aquàtica o marina, canals d'alevinatge per a peixos, etc)

4. Creació i condicionament de marges o estructures de pedra seca, marges herbacis, arbustius o arbrats,
franges de vegetació de ribera, etc.

5. Creació i condicionament de basses o punts d'aigua per afavorir la biodiversitat, o actuacions per facilitar
l'accés a l'aigua i evitar ofegaments de fauna.

6. Estassades de matolls en zones no arbrades amb l'objectiu de recuperar la tipologia d'hàbitat obert tipus
prat o pastura.

7. Creació i condicionament de connectors biològics (maneig o creació d'hàbitats per afavorir connectivitat
entre espais), així com l'eliminació d'elements físics que actuïn com a barreres.

8. Actuacions per disminuir la mortalitat associada a infraestructures viàries i barreres de fragmentació
territorial.

9. Compra i instal·lació de protectors per evitar l'electrocució d'aus en torres i línies elèctriques.

10. Actuacions per mitigar impactes greus sobre la fauna i flora derivats de les explotacions agrícoles
(eliminació o adaptació d'espatlleres en vinya, modificació o adaptació de xarxes antivent o antipedra, etc.) així
com els derivats d'altres activitats humanes.

11. Actuacions per disminuir els impactes produïts per tanques ramaderes, barreres, etc. (senyalització,
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substitució, etc.).

12. Actuacions per donar compliment a plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades, o plans de
gestió d'espècies protegides, amenaçades o singulars.

13. Eliminació d'espècies exòtiques invasores de flora i fauna que amenacin comunitats naturals d'interès per a
la conservació.

14. Compra o construcció de gàbies i trampes per a la captura i posterior eradicació de fauna exòtica o
invasora

15. Enderroc o integració paisatgística d'edificis i estructures, obsoletes o no, que afectin la qualitat del
paisatge o la conservació d'hàbitats.

16. Actuacions de millora de la qualitat de l'aigua mitjançant la creació de bandes de vegetació de ribera
adjacents a cultius herbacis, filtres verds i zones humides de depuració.

d) En senders de fins a 2 metres d'amplada, obertura de nous senders o obres i actuacions de condicionament
de senders o trams de senders existents, amb finalitat excursionista i de coneixement del medi (rutes i
itineraris). S'inclou la reparació, el condicionament i les millores en les condicions físiques del traçat i la
plataforma i el desbrossament de la vegetació adjacent.

e) Instal·lació i condicionament de tanques, passeres de fusta, fileres d'estaques i altres sistemes de
canalització de visitants.

f) Instal·lació i condicionament de senyalització informativa i de guiatge, en tot tipus de senders, pistes i
camins (plafons descriptius, banderoles direccionals, etc.).

g) Instal·lació i condicionament d'observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita, miradors i altres
estructures d'observació del paisatge i la fauna.

h) Habilitació i condicionament de zones d'aparcament de vehicles, sempre que resolguin una problemàtica de
falta de regulació prèvia.

i) Abalisament i senyalització d'àrees sensibles pel que fa a l'ús públic.

j) Condicionament de l'abalisament i senyalització d'àrees d'exclusió del fondeig d'embarcacions per raons
d'interès conservacionista.

k) Condicionament de zones a l'aire lliure per a la rebuda de visitants, sempre que l'ús principal sigui la difusió
i la informació dels valors naturals de l'espai o l'ordenació dels usos públics.

l) Actuacions en refugis i el seu entorn vinculades a la potenciació de l'ús públic de l'espai natural i a la
reducció dels impactes sobre el medi.

No són subvencionables les actuacions següents:

a) Les actuacions de restauració de zones afectades per activitats extractives.

b) Forestacions i reforestacions en terres no agràries, incloent la reposició de tallades.

c) Estassades de matoll en terrenys arbrats, eliminació de restes, aclarides, tallades de millora i selecció de
tanys, podes i altres treballs silvícoles que tinguin per objectiu la millora de la superfície o la productivitat
forestal.

d) La compra o lloguer d'eines de camp, vehicles o maquinària (motoserres, remolcs, etc).

e) La compra o lloguer de material tècnic per estudis i seguiments de fauna (GPS i altres aparells de
radioseguiment, càmeres de videovigilància, dataloggers, etc). S'accepta, però, la compra de collars amb GPS
per al seguiment, localització i prevenció de danys per part de la fauna salvatge sobre el bestiar domèstic que
pastura amb la finalitat de maneig d'hàbitats de prat i pastura (vegeu actuació 3.a).

f) El material de laboratori i les despeses d'analítiques.

g) Els tractaments veterinaris i l'aportació de menjar per a fauna (per exemple, en canyets per a rapinyaires o
en centres de recuperació de fauna).

h) El reg de manteniment per a plantacions.

i) La redacció o realització d'estudis tècnics, seguiments, etc, que no estiguin vinculats a la redacció de plans
de recuperació o conservació d'espècies amenaçades (vegeu Annex 3).
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j) La redacció de projectes executius o d'obra.

k) En aquells projectes executius o d'obra que requereixin de direcció facultativa, les despeses relacionades
amb les actes de replanteig, la direcció d'obra, la direcció d'execució i les despeses de seguretat i salut.

l) En els projectes menors o en les actuacions que no requereixin de direcció facultativa, les despeses
vinculades a conceptes tipus coordinació, supervisió, direcció, seguiment de l'obra, etc.

m) Les despeses en controls de qualitat.

 

—4 Condicions tècniques i d'aplicació

L'actuació definida en la base 3a) és subvencionable en els espais naturals definits en l'àmbit territorial 1 de la
base 2.2 de l'annex 1, en la zona amb presència permanent d'os bru (àmbit definit per la Direcció General de
Polítiques Ambientals i Medi Natural vigent durant la convocatòria d'ajuts) i també en els espais del PEIN
definits en l'àmbit territorial 2 de la base 2.2. de l'annex 1 quan tinguin un Pla de protecció del medi natural i
del paisatge aprovat definitivament, sempre i quan la normativa, les directrius d'ordenació i de gestió o el
programa d'actuacions d'aquest Pla ho determini.

Així mateix, per tal que l'activitat ramadera sigui subvencionable cal que la zona d'hàbitats de prat, pastura o
matollar objecte de pasturatge superi les 15 hectàrees, segons la cartografia actualitzada d'hàbitats de
Catalunya 1:50.000, i que s'hi apliqui un règim de pasturatge de 6 UBG (unitat de bestiar gros) mínim. Per al
càlcul de les UBG es computa la suma de tots els tipus de bestiar, d'acord amb l'Ordre ARP/35/2018, de 23 de
març, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts associats al contracte global d'explotació.

De les actuacions descrites per la base 3d) s'exclou la formigonada i l'enquitranat de camins.

De les actuacions d'abalisament i senyalització descrites per les lletres i) i j) de a base 3 s'exclou la
senyalització perimetral dels espais.

La instal·lació de senyalització informativa i de guiatge, definida en la base 3f) s'haurà de correspondre amb el
Manual tècnic de senyalització als espais naturals protegits de la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi Natural, amb el Programa d'identificació visual de la Generalitat i la Guia de l'autoritat de gestió per al
compliment de la informació i la publicitat en el marc del Programa de desenvolupament rural 2014-2020. Així
mateix, caldrà seguir el Manual tècnic d'imatge gràfica i publicacions dels parcs naturals de la Generalitat de
Catalunya.

Abans de procedir a la instal·lació de la senyalització, la persona beneficiària de la subvenció haurà d'enviar als
òrgans instructors un fitxer o un model amb el text i la composició del senyal. Un cop els òrgans instructors en
donin el vistiplau, es podrà instal·lar. Així mateix, i en casos degudament justificats, especialment pel fet de
tractar-se d'espais que ja disposin d'una senyalització específica, es podran admetre excepcions en la
senyalització, tot i que els òrgans instructors n'hauran de donar el vistiplau.

Les actuacions d'habilitació i condicionament de zones d'aparcament de vehicles, previstes en la base 3h) que
se situïn en sòl urbà o de tipologia urbana, únicament seran subvencionables en casos molt justificats per tenir
relació directa amb l'ordenació i l'ús públic de l'espai o amb la conservació d'hàbitats i espècies.

Les inversions han d'estar vinculades a la consecució d'objectius climàtics i agroambientals. Així mateix, es
podran realitzar inversions no productives en l'àmbit forestal, quan tinguin una repercussió positiva també
sobre els hàbitats i espècies del medi agrari.

 

—5 Criteris de valoració

La determinació de la puntuació de cada sol·licitud s'estableix mitjançant una valoració quantitativa de la
proposta tècnica en funció del compliment o del grau de compliment dels quatre criteris següents:

 

Criteri 1:

L'actuació se centra i incideix positivament en hàbitats i espècies endèmiques o en espècies clau (espècies
d'interès per a la conservació, espècies amenaçades o espècies determinants en la cadena tròfica d'espècies
amenaçades) o bé s'incideix en el control d'espècies exòtiques invasores. Es tracta dels hàbitats i espècies
inclosos a la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 1992, relativa a la conservació dels hàbitats
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naturals i de la fauna i flora silvestres; Directiva 2009/147/CE del Parlament europeu i del Consell, de 30 de
novembre de 2009, relativa a la conservació de les aus silvestres; Llei 42/2007, de 13 de desembre, del
patrimoni natural i de la biodiversitat; Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial i Catàleg
espanyol d'espècies amenaçades del Reial decret 139/2011, de 4 de febrer; Decret 172/2008, de 26 d'agost,
de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya; Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de protecció dels animals; Llista d'espècies exòtiques invasores preocupants per
la Unió Europea del Reglament 1143/2014 del Parlament europeu i del Consell de 22 d'octubre de 2014 i
Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores del Reial decret 630/2013, de 2 d'agost.

Puntuació del criteri 1: fins a 8 punts

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicatiu següent:

a) x0,8: El projecte actua sobre un hàbitat o una espècie endèmica, clau o invasora.

b) x1: El projecte planteja mesures sobre dos o més hàbitats o dues o més espècies endèmiques, clau o
invasores.

 

Criteri 2:

L'actuació se centra en la conservació d'espècies protegides i d'hàbitats d'interès comunitari, prioritaris i no
prioritaris. En tot cas, l'actuació contribueix a millorar l'estat de conservació d'espècies protegides i/o hàbitats
d'interès comunitari.

Puntuació del criteri 2: fins a 10 punts

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicatiu següent:

a) x0,8: l'actuació se centra sobre una espècie protegida o un hàbitat d'interès comunitari.

b) x1: l'actuació se centra sobre dos o més espècies protegides o dos o més hàbitats d'interès comunitari.

 

Criteri 3:

L'actuació ordena els usos públics de l'espai, ja siguin els accessos o les activitats que s'hi desenvolupen, i
facilita la visita i descoberta dels valors naturals.

Puntuació del criteri 3: fins 8 punts

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicatiu següent:

a) x0,8: l'actuació ordena els usos públics mitjançant la millora de les infraestructures i la racionalització de les
activitats.

b) x1:l'actuació ordena els usos públics mitjançant la millora de les infraestructures i la racionalització de les
activitats, i facilita i promou el coneixement de l'espai. Aquest factor de modulació inclou aquelles actuacions
proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la Carta europea de turisme sostenible
(CETS) i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part de la
CETS. Aquesta modulació (x1) no prefigura ni condiciona la puntuació sinó que li dona valor afegit en base a la
puntuació obtinguda segons el compliment dels criteris.

 

Criteri 4:

L'actuació dona resposta a problemes de falta d'ordenació en àmbits amb conflictes i on l'ordenació dels usos
públics hi és imprescindible.

Puntuació del criteri 4: fins a 10 punts

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicatiu següent:

a) x0,8: l'actuació ordena els usos públics en aquelles zones que realment necessiten una ordenació dels usos
públics.

b) x1: l'actuació ordena els usos públics en aquelles zones que realment necessiten una ordenació dels usos
públics, facilita i promou el coneixement de l'espai o bé resol conflictes greus d'ordenació que afecten hàbitats i
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espècies d'interès comunitari, protegides, amenaçades o clau. Aquest factor de modulació inclou aquelles
actuacions proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la Carta europea de turisme
sostenible (CETS) i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part
de la CETS. Aquesta modulació (x1) no prefigura ni condiciona la puntuació sinó que li dona valor afegit sobre
la base de la puntuació obtinguda segons el compliment dels criteris.

 

—6 Puntuació de les sol·licituds de subvenció i desempat

La puntuació és acumulativa en funció de si compleixen un, dos, tres, o tots quatre criteris del punt anterior.

La puntuació màxima que una sol·licitud pot obtenir és de 36 punts.

En cas que diverses sol·licituds de subvenció obtinguin la mateixa puntuació, i no es disposi de suficient
pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà el següent criteri de desempat: desempatarà aquella sol·licitud que
obtingui més puntuació de la suma dels criteris que tinguin la puntuació màxima més alta. En cas d'un nou
empat, desempatarà la sol·licitud de subvenció que proposi una despesa total superior.

La puntuació mínima perquè una sol·licitud sigui elegible per rebre subvenció és de 10 punts.

Les subvencions s'atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de puntuació
més alta i atorgant a cada sol·licitud el percentatge de subvenció establert al Programa de desenvolupament
rural 2014-2020 per a l'operació 04.04.01 d'acord amb la base 7 d'aquest annex i que li correspon segons la
puntuació obtinguda.

 

—7 Percentatge d'atorgament de subvenció

Les sol·licituds presentades a l'empara dels àmbits territorials 1, 2, 3 i 4 definits a la base 2.2 de l'annex 1 que
obtinguin una puntuació igual o superior a 18 es considera que tenen una incidència destacable en la
conservació d'hàbitats i espècies dels espais naturals protegits i les zones humides, especialment quan són
d'interès comunitari o bé amenaçades o endèmiques. I també es considera que tenen una incidència
destacable en la racionalització dels usos públics existents i en la minimització dels impactes de les activitats i
infraestructures humanes.

D'acord amb la fitxa corresponent de l'operació 04.04.01, aquestes sol·licituds puntuades amb 18 punts o més
tindran un percentatge de subvenció del 90% del pressupost subvencionable o elegible. El percentatge de
subvenció serà del 70% del pressupost subvencionable o elegible per a la resta de sol·licituds, sempre que
superin els 10 punts, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

 

—8 Imports màxims subvencionables

Són d'aplicació els imports establerts en la base 5 de l'annex 1.

 

—9 Compromisos de les persones beneficiàries

No es determinen compromisos específics.

 

 

Annex 3

Bases reguladores específiques de les subvencions per a actuacions d'educació i divulgació dels valors
ambientals i del patrimoni cultural immaterial inclosos dins l'operació 07.01.01.

 

—1 Objecte de les subvencions i àmbits territorials aplicables

Són subvencionables les actuacions a), b), c) i d) definides en la base 3. Les actuacions a), b) i c) només són
subvencionables en els espais naturals de protecció especial de l'àmbit territorial 1 definit a la base 2.2 de
l'annex 1.
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Per raó de la seva naturalesa, les activitats socials, lúdiques i formatives poden desenvolupar-se en tot el
territori dels municipis on es localitzen els espais naturals de protecció especial.

 

—2 Persones beneficiàries

Poden ser persones beneficiàries les indicades a la base 3 de l'annex 1.

 

—3 Actuacions subvencionables i no subvencionables

Són subvencionables les actuacions següents:

a) Edició (elaboració i impressió) de tríptics, guies, mapes, fulls, pòsters, material pedagògic i formatiu, entre
altres publicacions, i actualització i millora d'app, pàgines web i de vídeos i documentals.

b) Despeses de difusió d'activitats socials lúdiques i formatives diverses, en les quals hi hagi un vincle home-
natura o home-paisatge.

c) Despeses d'adquisició i millora de material educatiu i divulgatiu inventariable (plafons expositius, etc.).

d) Elaboració de propostes de plans de recuperació o estudis i treballs de recerca que serveixin com a base per
a la redacció de plans de recuperació i conservació d'espècies amenaçades. La convocatòria d'ajuts pot establir
prioritats entre les espècies del Catàleg espanyol d'espècies amenaçades i del Catàleg de flora amenaçada de
Catalunya i, a la vegada, afegir altres espècies que no en formin part però que estiguin amenaçades en l'àmbit
de Catalunya.

No són subvencionables les actuacions següents:

a) Les despeses d'allotjament (hosting) i servidor de pàgines web

b) La compra de fotografies o drets d'imatge per a publicacions, webs, pòsters, etc.

 

—4 Condicions tècniques d'aplicació

Les actuacions finançades per aquesta operació només seran aplicables en territoris rurals, d'acord amb la
definició d'aquest concepte de l'apartat 2.2 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Pel que fa al material educatiu i divulgatiu inventariable descrit a la base 3c) d'aquest Annex 3, el beneficiari
ha de destinar els béns inventariables al fi concret pel qual es va concedir la subvenció per un període de 5
anys.

 

—5 Criteris de valoració

La determinació de la puntuació de cada sol·licitud s'estableix mitjançant una valoració quantitativa de la
proposta tècnica en funció del compliment o del grau de compliment dels quatre criteris següents:

 

Criteri 1:

Pel que fa a les actuacions 3a), 3b) i 3c), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels
seus hàbitats i espècies. S'hi inclou l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de
festes tradicionals, fires, etc.

Puntuació del criteri 1:

a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts

Pel que fa a l'actuació 3d), l'equip redactor del Pla de conservació o recuperació és una universitat o centre de
recerca, o bé incorpora en el seu equip personal tècnic qualificat (amb titulació universitària) en biologia de la
conservació o experts en els tàxons que desenvolupen.

Puntuació del criteri 1:
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a) Sí: 5 punts

b) No: 0 punts

 

Criteri 2:

Pel que fa a les actuacions 3a), 3b) i 3c), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels
seus hàbitats i espècies i promou un vincle home-natura o home-paisatge. Aquí s'hi inclou l'edició i impressió
de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc. Així mateix, l'actuació
destaca perquè hi ha una recuperació del patrimoni etnològic de l'espai.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: la difusió es fa per un canal de comunicació.

b) x1: la difusió es fa per dos o més canals de comunicació. Aquest factor de modulació inclou aquelles
actuacions proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la Carta europea de turisme
sostenible (CETS) i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part
de la CETS.

Pel que fa a l'actuació 3d), l'espècie amenaçada està inclosa en algun dels catàlegs oficials, o bé es considera
prioritària en la convocatòria d'ajuts pel fet d'estar amenaçada a Catalunya, o es tenen poques dades o
coneixements tècnics sobre el seu estat de conservació, els requeriments ecològics, les amenaces, etc.

Puntuació del criteri 2: fins a 7 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: es tracta d'una espècie catalogada com a vulnerable pels catàlegs oficials.

b) x1: es tracta d'una espècie catalogada com en perill pels catàlegs oficials o bé es considera prioritària en la
convocatòria d'ajuts, o bé hi ha una manca de dades i informació tècnica al respecte.

 

Criteri 3:

Pel que fa a les actuacions 3a), 3b) i 3c), l'activitat proposada fa difusió dels valors naturals de l'espai o dels
seus hàbitats i espècies i en millora la percepció social. Entre d'altres, les actuacions que s'hi inclouen són
l'edició i impressió de tríptics, pòsters, falques publicitàries, promoció de festes tradicionals, fires, etc. Així
mateix, l'actuació destaca la potencialitat de l'espai natural per la dinamització econòmica del territori.

Puntuació del criteri 3: fins a 8 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: la difusió es fa per un canal de comunicació.

b) x1: la difusió es fa per dos o més canals de comunicació. Aquest factor de modulació inclou aquelles
actuacions proposades per persones jurídiques acreditades amb el distintiu de la Carta europea de turisme
sostenible (CETS) i per ens locals i consorcis del sector públic de la Generalitat el territori dels quals forma part
de la CETS.

Pel que fa a l'actuació 3d), l'espècie amenaçada és endèmica de Catalunya o està amenaçada en la seva àrea
de distribució a Espanya o Europa.

Puntuació del criteri 3: fins a 8 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: no és una espècie endèmica o bé no està amenaçada a Espanya o Europa.

b) x1: sí és una espècie endèmica o està amenaçada a Espanya o Europa.

 

Criteri 4:
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Pel que fa a les actuacions 3a), 3b) i 3c), l'actuació proposada en l'expedient de subvenció suposa una millora
en l'educació i formació de la societat, amb un efecte directe sobre l'educació i la formació curricular
d'estudiants.

Puntuació del criteri 4: fins a 10 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: els assistents no reben cap tipus d'acreditació o bé reben un diploma d'assistència.

b) x1: l'activitat formativa forma part de les hores lectives de Primària o Secundària. O bé que els assistents
obtenen un certificat d'acreditació de coneixements, o bé els dóna dret a crèdits universitaris o d'altres cursos
reglats.

Pel que fa a l'actuació 3d), el Pla de recuperació o conservació de l'espècie abasta la totalitat de l'àmbit de
distribució a Catalunya, o bé es tracta d'un Pla que agrupa diverses espècies amb afinitats o requeriments
ecològics o de conservació semblants.

Puntuació del criteri 4: fins a 10 punts.

Modulació de la puntuació amb el factor multiplicador següent:

a) x0,8: l'àmbit de d'actuació del Pla abasta només parcialment l'àrea de distribució de l'espècie o no és un Pla
que agrupi espècies amb requeriments de conservació semblants.

b) x1: l'àmbit de d'actuació del Pla abasta tota l'àrea de distribució de l'espècie, o bé és un Pla que agrupa
diverses espècies amb requeriments semblants.

 

—6 Puntuació de les sol·licituds de subvenció i desempat

La puntuació és acumulativa en funció de si compleixen un, dos, tres o tots quatre criteris del punt anterior.

La puntuació màxima que una sol·licitud pot obtenir és de 30 punts.

En cas que diverses sol·licituds de subvenció obtinguin la mateixa puntuació, i no es disposi de suficient
pressupost per atendre-les totes, s'aplicarà el següent criteri de desempat: desempatarà aquella sol·licitud que
obtingui més puntuació de la suma dels criteris que tinguin la puntuació màxima més alta. En cas d'un nou
empat, desempatarà la sol·licitud de subvenció que proposi una despesa total superior.

La puntuació mínima perquè una sol·licitud sigui elegible per rebre la subvenció és de 10 punts.

Les subvencions s'atorgaran en funció de la puntuació i amb ordre decreixent, començant pel de puntuació
més alta i atorgant a cada sol·licitud el percentatge de subvenció establert al Programa de desenvolupament
rural 2014-2020 per a l'operació 07.01.01 d'acord amb la base 7 d'aquest annex i que li correspon segons la
puntuació obtinguda.

 

—7 Percentatge d'atorgament de subvenció

Les sol·licituds presentades a l'empara de l'àmbit territorial 1 definit en la base 1 de l'annex 1 que obtinguin
una puntuació igual o superior a 19 es considera que tenen una incidència destacable en la millora del
coneixement dels espais naturals, la formació i sensibilització ambiental de la societat.

D'acord amb la fitxa corresponent de l'operació 07.01.01, aquestes sol·licituds puntuades amb 19 punts o més
tindran un percentatge de subvenció del 90% del pressupost subvencionable o elegible. El percentatge de
subvenció serà del 70% del pressupost subvencionable o elegible per a la resta de sol·licituds, sempre que
superin els 10 punts, fins a exhaurir la dotació pressupostària.

 

—8 Imports màxims subvencionables

Són d'aplicació els imports establerts en la base 5 de l'annex 1.

 

—9 Compromisos de les persones beneficiàries
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No es determinen compromisos específics.

 

 

Annex 4

Sistema de mòduls o de costos màxims de referència per la justificació de les actuacions de manteniment
d'hàbitats de prats i pastures mitjançant l'ús de la ramaderia i el pasturatge (Actuació 3a de l'Annex 2)

 

—1 Aplicació del sistema de costos màxims de referència

Les activitats ramaderes definides a la base 3a) de l'Annex 2 es justificaran mitjançant la utilització de costos
màxims de referència calculats en base a les tarifes oficials de Forestal Catalana, SA, aprovades mitjançant
l'Acord del Govern de data 10 de desembre de 2013.

En cas que les persones beneficiàries executin els treballs amb mitjans propis, hauran de justificar les
actuacions mitjançant una memòria explicativa del compliment de la finalitat i una memòria econòmica que
haurà de detallar la despesa degudament desglossada sense que els imports puguin excedir els establerts com
a preus màxims de referència vigents de l'empresa Forestal Catalana, SA, de l'any de la convocatòria. La
declaració serà comprovada i informada pels tècnics competents de l'Administració, els quals s'ajustaran als
imports màxims establerts per a cada actuació.

 

—2 Àmbit territorial

L'activitat ramadera, entesa com a maneig d'hàbitats de prats i pastures, només és subvencionable als espais
naturals de l'àmbit territorial 1 de la base 2.2 de l'Annex 1, en la zona amb presència permanent d'os bru
(àmbit definit per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural vigent durant la convocatòria
d'ajuts) i en els espais del PEIN definits en l'àmbit territorial 2 de la base 2.2. del mateix annex 1 quan tinguin
un Pla de protecció del medi natural i del paisatge aprovat definitivament, sempre i quan la normativa, les
directrius d'ordenació i de gestió o el programa d'actuacions d'aquest Pla ho determini.

 

—3 Tarifació dels treballs

Les tarifes de base sobre les quals es calcula la despesa de l'activitat ramadera no poden superar les tarifes
oficials vigents de Forestal Catalana, SA, de l'any de la convocatòria. La despesa imputable per als ramaders
s'ha d'ajustar al cost d'un oficial de primera MO059.

3.1 Treballs de moviment del ramat entre diferents sectors de la forest

Es considera un màxim de 8 hores subvencionables per setmana que es modulen amb uns criteris de
ponderació en funció de la càrrega ramadera aplicada i de l'accessibilitat a la zona de pastures.

Les ponderacions són les següents:

a) Segons la càrrega ramadera aplicada:

 

UBG  

6-12,9 Nombre màxim hores x 0,5

13-19,9 Nombre màxim hores x 0,6

20-34,9 Nombre màxim hores x 0,7

35-49,9 Nombre màxim hores x 0,8

50-74-9 Nombre màxim hores x 0,9

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7981 - 15.10.201928/29 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19284051-2019



75 Nombre màxim hores x 1

 

 

b) Segons el grau d'accessibilitat a la zona d'actuació:

S'estableixen 3 categories en funció de l'índex de metres de pista / hectàrea de forest, que modulen la despesa
a la baixa a mesura que augmenta l'accessibilitat a la zona de pastura:

< 4 metres de pista / hectàrea: Factor de multiplicació = 1

4-18 metres de pista / hectàrea: Factor de multiplicació = 0.85

> 18 metres de pista / hectàrea: Factor de multiplicació = 0.7

3.2 Moviment o canvi d'ubicació de tancats, filats i altres mitjans de control del bestiar

S'estableixen un màxim de 12 hores subvencionables per temporada de pastura en concepte de moviment o
canvi d'ubicació de tancats, filats i altres mitjans de control del bestiar.

Per poder sumar aquestes 12 hores addicionals és indispensable que els tancats, filats i els altres mitjans de
control del bestiar compleixin els requisits establerts per la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni
natural i de la biodiversitat, i no suposin un risc per als objectius de conservació de l'espai natural. Per tant,
han de ser permeables al moviment de la fauna protegida i qualificats de no perillosos per a les gallinàcies de
muntanya.

Igualment, s'haurà d'aportar documentació fotogràfica dels treballs realitzats.

3.3 Altres despeses relacionades amb les infraestructures ramaderes

S'estableixen un màxim de 10 hores subvencionables per temporada de pastura per a despeses relacionades
amb:

Manteniment d'abeuradors

Manteniment de mànegues ramaderes

 

—4 Càlcul de la despesa en situacions particulars

En el cas que es realitzi l'activitat ramadera en vàries forests separades amb diferent ramats durant el mateix
període.

a) Respecte del factor de càrrega ramadera, és considerarà com si l'activitat ramadera es realitzés en una sola
forest.

b) Respecte del factor de grau d'accessibilitat, es realitzarà la mitjana aritmètica de les dues forests.

En el cas que es faci l'aprofitament en dues o més forests contigües amb un mateix ramat i en un mateix
període de pastura es considerarà el conjunt de les forests com una sola unitat de pastura.

 

(19.284.051)

DL B 38014-2007ISSN 1988-298X https://www.gencat.cat/dogc

Núm. 7981 - 15.10.201929/29 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

CVE-DOGC-A-19284051-2019




