
Subvencions per a la realització de projectes dins del 
Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny.



–

1. Presentació línies ajuts
2. Consideracions bàsiques
3. Sol·licitud i documentació
4. Principals característiques per a cada línia d’ajuts
5. Consideracions en l’execució i la justificació.
6. Torn obert de preguntes



–

1. Les activitats forestals (AF).
2. Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR). 
3. Les empreses de serveis (ES).
4. La millora dels habitatges i la restauració del patrimoni arquitectònic (PA).
5. Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES).

6. L’establiment de reserves forestals destinades a conservar boscos madurs que es 
deixin a evolució natural (RF). 

7. Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny (XV).

8. Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals (CPIF)

8 Línies d’ajuts



DOTACIÓ: 2021 de 165.500 euros

ÀMBIT:

Parc Natural del Montseny: AF, ES, PA, RF, CPIF, XV.

Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny:

- Les activitats agrícoles i ramaderes (AAR)

- Actuacions de millora de l’eficiència energètica i la sostenibilitat (EES)

TERMINI:

Termini de presentació de sol·licituds: fins el dia 14 de febrer de 2021. http://www.ddgi.cat/

http://www.ddgi.cat/web/servei/6715/subvencions-per-a-la-realitzacio-de-projectes-dins-del-parc-natural-i-reserva-de-la-
biosfera-del-montseny-2021-linia-3-les-empreses-de-serveis-es;jsessionid=B195DF99A009EB75D42D96CA2319683F



SOL.LICITUD



SOL.LICITUD

https://seu.ddgi.cat/web/recursos/document/9661/9975/Formulari_de_sol_licitud_de_les_

subvencions_per_a_la_realitzacio_de_projectes_dins_del_Parc_Natural_i_Reserva_de_la_B

iosfera_del_Montseny_2021.pdf



–

SOL.LICITUD:

Fins a dues sol·licituds per sol·licitant (Cal definir la prioritària)

Documentació per a totes les sol·licituds:
- DNI /NIF.

- Escriptures de propietat o contractes d’arrendament.

- Escriptures de constitució i representant legal si es tracta d’empreses o entitats.

- Memòria i pressupost desglossat.

- Cartografia,  si s’escau.

- Certificat d’empadronament, si s’escau.

- Acreditació activitat agrícola o forestal, si s’escau.



–

A tenir en compte: 

Caldrà iniciar el tràmit d’obtenció de llicència i autoritzacions pertinents, i el corresponent 
informe previ preceptiu de la Diputació de Girona, si s’escau.

Visita tècnica prèvia a l’atorgament de la subvenció.

Modificació de les subvencions
Una vegada s’hagi aprovat la resolució corresponent, les persones beneficiàries podran

demanar un únic canvi de l’objecte o el destí de la subvenció atorgada dins de la
mateixa línia, i sol·licitar la modificació del pressupost o del percentatge de
finançament. El canvi podrà ser concedit si el nou concepte té una puntuació igual o
superior a la del concepte subvencionat inicialment.



Àmbit : Parc Natural 
Destinataris: Persones o entitats propietàries de finques forestals (IOF, PTGC, PPIF a excepció 
de camins a accessos a habitatges i recuperació de prats de dall) 

Documentació destacada: 

- Memòria, pressupost desglossat i cartografia. 

- Aprovació IOF, PTGC o PPIF 

Activitats Forestals (AF)

Quantia
3.000€

50% de la 
despesa 



Conceptes subvencionables destacats:

L ’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc Natural del Montseny.

Les actuacions que comportin una millora d ’hàbitats per a espècies de fauna o flora protegides i les de gestió cinegètica

Les actuacions de restauració d ’elements del patrimoni rural, com ara fonts, etc, i de protecció i conservació d’elements

naturals singulars, com arbres d’interès o similars.

Actuacions amb trascendència ecològica o per a la prenció d’incendis

Les despeses encaminades a reparar danys causats per incendis, nevades, flagells o esllavissades, o altres estralls.

Els treballs de recuperació o manteniment de prats de dall.

Les actuacions de gestió cinegètica que hagin estat dissenyades conjuntament amb el personal tècnic del Parc Natural

Les tasques de manteniment de la xarxa viària forestal. (Imports amb topalls màxims)

Les despeses derivades de la implantació dels sistemes de certificació forestal.

Les inversions encaminades a la incorporació d ’un valor afegit a les produccions forestals.

Els altres treballs silvícoles de millora o restauració de patrimoni rural (Imports amb topalls màxims)

Activitats Forestals (AF)

4 
punts

3 
punts

2 punts

1 punts



Àmbit : Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny

Destinatari/a: Les persones i entitats titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes o les persones
propietàries de les finques en les quals s’ubiquin aquestes explotacions que estiguin incloses o pasturin en
l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny .

Les persones i entitats titulars de les explotacions agrícoles i ramaderes de l’àmbit de la Reserva de la
Biosfera del Montseny que estiguin certificades com a producció ecològica o que vulguin iniciar el procés de
certificació i s’hagin inscrit al registre del Consell Català per a la Producció Agrícola Ecològica.

Documentació destacada: 
Memòria, pressupost desglossat i cartografia. 
Acreditació activitat agrícola o ramadera

Activitats Agrícoles i Ramaders (AAR)

Quantia
3.500€

50% de la 
despesa



Conceptes subvencionables destacats:
L ’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc Natural del
Montseny.
La instal·lació de serveis bàsics per a l’explotació que contribueixin a la utilització racional i
sostenible dels recursos.
Actuacions de millora en l’eficiència dels sistemes de reg i en l’estalvi pel que fa a l’ús i
l’aprofitament d’aigua.
Les actuacions encaminades a la recuperació d ’antics camps de conreu.
Les actuacions de recuperació de varietats locals. (Imports amb topalls màxims)

Les actuacions de rehabilitació o millora d’instal·lacions o edificis directament vinculats i
destinats a l’activitat agrícola i ramadera i les d’actuacions per a la millora de l’eficiència
energètica i la sostenibilitat.

L ’arranjament o la construcció d ’elements exteriors: camins, sèquies, basses, tanques, parets
seques i similars.
Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de caràcter natural.

L ’adquisició de maquinària o d’altres eines per a l’explotació.
Les inversions encaminades a l’obtenció d’un valor afegit a les produccions agrícoles i
ramaderes (primera transformació).

Les actuacions de manteniment de varietats locals. (Imports amb topalls màxims)

Activitats Agrícoles i Ramaderes (AAR)

4 
punts

3 punts

2 punts



Àmbit: Parc Natural

Destinatari/a: Persones o entitats propietàries de finques forestals

Concepte: Creació de Reserves forestals a evolució natural.

Documentació destacada: Memòria, valoració i cartografia. 

Import màxim: 

100 % de l’import que correspondria als ingressos per l’aprofitament no realitzat durant el 
període de 25 anys de vigència del conveni que s ’haurà de signar entre la Diputació i la 
propietat.

Establiment de reserves forestals destinades a conservar boscos 
madurs que es deixin a evolució natural (RF). 

Quantia
8.000€
100% de la 

despesa



Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’i ncendis forestals (CPIF) 

Àmbit : Parc Natural

Destinatari/a: Agrupacions de Defensa forestal dins l’àmbit del Parc

Concepte: Actuacions d’informació i vigilància de suport a la campanya de prevenció 
d’incendis del Parc Natural i Reserva de la Biosfera del Montseny. Inclou despeses de 
manteniment de vehicles, materials i combustible.

Documentació destacada: 

- Memòria i pressupost desglossat. 

Actuacions de suport a la campanya de prevenció d’incendis forestals 
(CPIF)

Quantia
1.500€

90%  de     
despesa



Destinataris – Parc Natural del Montseny

- Empreses de serveis (agrupacions o associacions) en els rams de la restauració, 
l’hostaleria, la pedagogia, el comerç i el lleure

- Empreses adherides a la CETS

Despeses subvencionables

- Obres que afectin els elements exteriors de l’edifici, vinculats a l’activitat, i que estiguin
subjectes a limitació normativa per part del Pla Especial del Parc Natural del Montseny

- Despeses directament associades a les certificacions de la Q de qualitat turística, i 
d’adhesió a la Carta europea de turisme sostenible

- Actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb els seus
valors naturals i culturals

Empreses de serveis (ES)

Quantia
4.500€
50% de la 
despesa



Criteris valoració

L’increment de cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del 
Parc Natural del Montseny
La despesa d’expedició del certificat d’adhesió a la Carta europea de
turisme sostenible

Les actuacions que tinguin per finalitat assolir les condicions per a l’obtenció 
de la llicència ambiental i/o d’obres imprescindibles per al desenvolupament de
l’activitat
Les despeses derivades de certificacions de la Q de qualitat turística

Les actuacions que promoguin una major vinculació dels visitants del Parc amb els seus valors                
n                 naturals i culturals

Empreses de serveis (ES)

Quantia
4.500€
50% de la 
despesa

4 
punts

3 punts

2 punts



Destinataris - Parc Natural del Montseny

- Les persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries
d’habitatges situats en sòl no urbanitzable, ocupats en règim permanent com a
primera residència i ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny

- Les persones físiques o jurídiques titulars d’immobles declarats béns d’interès cultural, 
ubicats dins l’àmbit del Pla Especial del Parc Natural del Montseny

Millora dels habitatges i la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA)

Quantia
4.500€
50% de la 
despesa



Despeses subvencionables

I. Per als habitatges ocupats en règim permanent de primera residència
- Obres que afectin els elements exteriors de l’edifici i que estiguin subjectes a

limitació normativa per part del Pla Especial
- Obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i/o estabilitat de l’edifici
- Despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens naturals

II. Per als immobles declarats béns d’interès cultural 
- Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici o per mantenir les

característiques de certs elements originals
- Obres de millora interiors o exteriors motivades per un programa d’ús públic

Millora dels habitatges i la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA)

Quantia
4.500€
50% de la 
despesa



Criteris valoració

I. Per als habitatges ocupats en règim permanent de primera residència
L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del pla especial de protecció
Les obres imprescindibles per garantir l’habitabilitat i l’estabilitat de l’edifici
Les despeses encaminades a reparar danys causats per fenòmens de
caràcter natural

No seran subvencionables les sol·licituds que facin referència a obres que,
en relació amb els estàndards habituals, es considerin sumptuoses

II. Per als immobles declarats béns d’interès cultural 
L’increment del cost derivat de l’aplicació normativa del Pla Especial del Parc Natural del Montseny
Les obres de caràcter urgent o imprescindible per a la vida de l’edifici
Les obres de millora interiors o exteriors o motivades per un programa d’ús públic

Millora dels habitatges i la restauració del 
patrimoni arquitectònic (PA)

Quantia
4.500€
50% d ela 
despesa

4 punts

2 punts

4 punts
3 punts
2 punts



Destinataris - Parc Natural i Reserva de la biosfera  del Montseny 

- Persones físiques o jurídiques titulars de drets reals o arrendatàries d’habitatges
permanents o d’empreses de serveis, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la
Biosfera del Montseny

- Comunitats de propietaris d’immobles, situats dins l’àmbit gironí de la Reserva de la
Biosfera del Montseny

- Persones titulars dels immobles on es desenvolupin activitats en els rams de la restauració, l’hostaleria,
la pedagogia, el comerç i el lleure dins l’àmbit gironí de la Reserva de la Biosfera del Montseny, i que
estiguin adherits a la CETS

Actuacions de millora de l’eficiència energètica i 
la sostenibilitat (EES)

Quantia
8.000€
50% d ela 
despesa



Despeses subvencionables

- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
- Instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica
- Monitoratge i control del sistema elèctric
- Instal·lacions tèrmiques amb biomassa forestal
- Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici
- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l’edifici
- Millora de les instal·lacions que afavoreixin l’estalvi d’aigua, i reutilització de les aigües grises i pluvials en 

el mateix edifici o en la parcel·la
- Instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables

Actuacions de millora de l’eficiència energètica i 
la sostenibilitat (EES)

Quantia
8.000€
50% de la 
despesa



Criteris valoració

Les actuacions que es desenvolupin dins l’àmbit gironí del Parc Natural del Montseny 
obtindran 2 punts suplementaris en la línia d’eficiència energètica i sostenibilitat

- Instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
- Millora de l’envolupant tèrmic de l’edifici per reduir la demanda energètica
de calefacció i refrigeració, mitjançant actuacions de millora de l’aïllament
tèrmic, la substitució de fusteries i envidraments dels forats, inclosa la
instal·lació de dispositius bioclimàtics
- Millora de les instal·lacions que afavoreixin l’estalvi d’aigua, millora dels
sistemes de tractament de les aigües residuals, la implantació de xarxes de
sanejament separatives en l’edifici, i sistemes que afavoreixin la reutilització de les
aigües grises i pluvials en el mateix edifici o en la parcel·la
- Instal·lació d’equips de generació o d’equips que permetin la utilització d’energies renovables
com l’energia solar, eòlica o geotèrmica, que redueixin el consum d’energia convencional tèrmica
o elèctrica de l’edifici

Actuacions de millora de l’eficiència energètica i 
la sostenibilitat (EES)

Quantia
8.000€
50% de la 
despesa



Criteris valoració

- Instal·lació de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica
- Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació de l’edifici
mitjançant actuacions de substitució de llums i lluminàries per altres de
més rendiment energètic, instal·lacions de sistemes de control d’encesa
i de regulació del nivell d’il·luminació, i l’aprofitament de la llum natural

- Monitoratge i control del sistema elèctric

Instal·lacions tèrmiques amb biomassa màxim 7 punts :

- Instal·lació que aprofiti llenya o estella

- Instal·lació amb pèl·let

- Instal·lació que substitueixi el sistema de calefacció alimentat per energies fòssils

o elèctrica
- Instal·lació nova combinada amb una d’aprofitament d’energia solar tèrmica ja existent
o connectada a una xarxa de distribució de calor

Actuacions de millora de l’eficiència energètica i 
la sostenibilitat (EES)

Quantia
8.000€
50% de la 
despesa

3 punts

2 punts

1 punt



Destinataris - Parc Natural del Montseny

- Els ajuntaments dels municipis del Parc Natural del Montseny

Despeses subvencionables

- La realització d’obres per al manteniment de la xarxa viària d’ús
públic del Parc Natural del Montseny o que siguin necessàries
per reparar danys causats per fenòmens naturals i no
contradiguin els objectius d’aquestes bases
S’exclouen els treballs d’obertura de pistes

- El manteniment de la secció de servei dels camins i pistes de la
xarxa viària d’ús públic del Parc Natural del Montseny

- S’exclou l’obertura de nous vials
- 100% de la despesa

Millora de la xarxa viària d’ús públic del Parc
Natural del Montseny (XV)

Municipi       
Dotació màxima

Arbúcies
15.500€
Breda
3.500€

Riells i Viabrea      
9.000€

St Feliu de Buixalleu 
4.000€

Viladrau
13.000€



Justificació

QUAN: 
• Una vegada finalitzades les actuacions objecte de la subvenció
• Termini màxim és el dia 31 d’octubre de 2021

COM: 
• Presentació del model de compte justificatiu normalitzat



Justificació

• Factures i els justificants de pagaments de l’actuació subvencionada 
que s’hagin produït abans d’acabar el període d’execució

• Còpia de les autoritzacions, llicència d’obres o altres



Justificació

Termini
Execució des de l’1 de gener i justificació màxim el dia 31 d’octubre de
2021. Ampliació del termini només per causes no imputables a la
persona beneficiària, sol·licitat dins del termini de justificació.

Pagament
Una vegada certificada l’actuació previ informe tècnic favorable del
centre gestor.



Justificació

Incompliment

- Si justifica menys del 50 % de l’import a justificar, la persona 
beneficiària perdrà el dret a presentar sol·licitud en la convocatòria 
següent
- La persona beneficiària perdrà el dret a sol·licitar la subvenció en les 
dues convocatòries següents, si no es justifica dins del termini



Obligació de difusió i publicitat

- Fer constar expressament el suport econòmic de la Diputació de Girona
- En la pàgina web, en un rètol en les seves instal·lacions i en tots els 

materials que s’editin amb la subvenció



Moltes Gràcies!


