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Servei de Medi Ambient. Diputació de Girona

Subvencions per al desenvolupament d'actuacions de 
conservació del patrimoni natural per a Consorcis gestors 

d'espais d'interès natural i Ajuntaments (2021)

http://www.ddgi.cat/web/servei/6669/subvencions-per-al-desenvolupament-d-actuacions-de-

conservacio-del-patrimoni-natural-per-a-consorcis-gestors-d-espais-d-interes-natural-i-

ajuntaments-2021



LÍNIA 1 - CONSORCIS
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Línia 1. CONSORCIS

Objecte: La conservació i/o la millora del patrimoni natural (hàbitats, tàxons

d’interès de conservació i/o processos ecològics) i les accions de gestió de l’ús

públic que tinguin com a finalitat la protecció dels valors naturals presents.

On? En espais de la Xarxa Natura 2000, o els espais d’interès natural inclosos al

PEIN de la província de Girona (complementàriament, espais adjacents degudament justificats)

Quantia i condicions de les subvencions
• L’import màxim per sol·licitud: 35.000€ (sense límits definits x inversió/manteniment)

• L’import màxim subvencionable: 90 %

• Una sola sol·licitud per consorci

• Accions d’ús públic, màxim 50%
• Mínim 30% de les tasques a través d’empreses del tercer sector (excepte accions 

especials : treballs verticals, subaquàtics...)
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Conceptes subvencionables

1. Accions per conservar hàbitats, tàxons i processos ecològics.
• Creació, millora o recuperació d’hàbitats d’interès comunitari

• Millora de l’estat de conservació de tàxons protegits i/o catalogats

• Potenciació dels processos i serveis ecosistèmics.

2. Accions per regular l’ús públic (sempre i quan tinguin com a finalitat la protecció dels

valors naturals presents, NO fomentar l’ús públic).

3. Accions de seguiment: han d’estar vinculades directament a l’acció 1: o bé

seguiments previs a les accions de conservació subvencionades, o bé

seguiments posteriors per avaluar-ne la seva efectivitat. Màxim 15% del 
cost total de les accions subvencionables.

Línia 1. CONSORCIS



LÍNIA 2 - AJUNTAMENTS
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Objecte: actuacions per a l’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora

prioritària (Catàleg Espanyol, Reglament UE, altres ben justificades), o bé per a la

conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal o per a la

regulació de l’ús públic.

On?
Per a flora invasora: tot l’àmbit municipal, inclosa la trama urbana

Per a les accions de conservació i ús públic: Xarxa Natura 2000, del PEIN o bé en

altres espais que siguin hàbitats d’interès comunitari prioritari.

Quantia i condicions de les subvencions
• L’import màxim per sol·licitud: 10.000€

• L’import màxim subvencionable: 90 %
• Una sola sol·licitud per ajuntament

• Accions d’ús públic, màxim 50%
• Mínim 30% de les tasques a través d’empreses del tercer sector.

Línia 2. AJUNTAMENTS



7

Conceptes subvencionables

1. Eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora en l’àmbit municipal (Només

les que apareguin al Catàleg Espanyol/Reglament UE + protocols DDGI; excepcionalment,

altres ben justificades i amb oportunitats reals de gestió). No s’inclou la substitució per

flora ornamental.

2. Conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural (tàxons, hàbitats,

serveis ecosistèmics) dins del PEIN i/o la XN2000, o HICP/EICP.
• Creació, millora o recuperació d’hàbitats d’interès comunitari

• Millora de l’estat de conservació de tàxons protegits i/o catalogats

• Potenciació dels processos i serveis ecosistèmics.

3. Regulació ús públic preexistent dins del PEIN i/o la XN2000, o HICP, per

reduir la pressió sobre els ecosistemes naturals, no per fomentar-la.

4. Accions de seguiment: han d’estar vinculades directament a l’acció 2: o bé

seguiments previs a les accions de conservació subvencionades, o bé seguiments

posteriors per avaluar-ne la seva efectivitat. Màxim 15% del cost total de les
accions subvencionables.
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LÍNIA 1 + LÍNIA 2
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Conceptes no subvencionables

 El mobiliari d’enjardinament (bancs, papereres, jocs infantils, elements per a la pràctica

d’esport, etc.).

 Els moviments de terres no relacionats amb la recuperació d’espais naturals

degradats.

 L’obertura de nous camins i senders, les desbrossades de manteniment,

enquitranat ni formigonada.

 La redacció de projectes i memòries executives.

 Els projectes que es considerin sumptuosos o corresponguin a actuacions

pròpies d’àmbits enjardinats o zones verdes.

 La despesa feta amb mitjans propis.

 Els imports satisfets en concepte d’IVA quan tinguin el caràcter de despeses

deduïbles, compensables o repercutibles.(CAS ESPECIAL PRORRATES!)
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 Memòria valorada

1. Objectiu i justificació dels treballs.

2. Actuacions proposades i descripció.

3. Pressupost amb amidaments, preus unitaris i preus compostos.

4. Cartografia de l’estat inicial i de les actuacions a realitzar.

5. Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.

6. Plec de prescripcions tècniques, si s’escau.

 En terrenys públics: certificat del secretari de disponibilitat de terrenys.

 En terrenys privats: autorització/acord amb vigència mínima de 5 anys.

 Certificat del secretari conforme es disposarà de totes les autoritzacions

de les administracions competents abans d’iniciar els treballs.

Presentació de la sol·licitud

 Signada electrònicament pel representant legal de l’entitat.

 Mitjançant el model normalitzat disponible a la web.
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Forma de justificació

 Model compte justificatiu normalitzat.

 Altra documentació:

1. Memòria explicativa amb imatges.

2. Certificat secretari/a conforme la contractació s’ha realitzat conforme a

la normativa vigent.

3. Document que demostri que s’ha fet constar suport de la Diputació de

Girona (captura pantalla web, notícies, cartellera amb logos, etc.)

Forma d’acceptació

 Acceptació tàcita si en el termini d’un mes no es manifesta el contrari.
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Terminis

 Obertura de la convocatòria: 22 de desembre de 2020.

 Termini de presentació de sol·licituds: 7 de febrer de 2021.

 Període d’execució i justificació: 31 d’octubre de 2021.



Què passa si ens interessa presentar propostes, però 
aquest any no tenim cap memòria a punt ?!

NOMÉS PER AJUNTAMENTS!

http://www.ddgi.cat/web/servei/4247/pla-de-serveis-d-assistencia-en-materia-

de-conservacio-del-patrimoni-natural
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Pla de serveis d’assistència en matèria de conservació del
patrimoni natural

 Vigència indefinida i els serveis es poden sol·licitar durant tot l’any.

 Per municipis de < 20.000 habitants (redacció i direcció)

- Redacció de memòries valorades i/o projectes executius
• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.

• La redacció de plans del verd urbà per la substitució de FEI cultivada en carrers i zones

verdes urbanes.

• La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal dins PEIN i/o

XN2000, o bé HICP.

• La regulació de l’ús públic en PEIN i/o XN2000, o bé dins d’altres espais amb HICP.

- Direcció facultativa de treballs de millora del patrimoni natural
• L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora a nivell municipal.

• La conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural municipal dins PEIN i/o

XN2000, o bé HICP.

• La regulació de l’ús públic en PEIN i/o XN2000, o bé dins d’altres espais amb HICP.
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