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Bases
Convocatòria
Terminis
Models de sol·licitud

Objecte
Donar suport a projectes de conservació, millora i restauració del patrimoni
natural (hàbitats, tàxons d’interès de conservació i el patrimoni geològic) de la
província de Girona en sòl no urbanitzable (caldrà justificar els valors naturals a
protegir, millorar o restaurar).

Destinataris
Associacions o fundacions que tinguin com a objectiu la conservació del patrimoni
natural o del medi ambient, d’acord amb els seus estatuts.

Conceptes subvencionables
1. Accions per conservar hàbitats, tàxons i el patrimoni geològic
 Creació, millora o recuperació d’hàbitats d’interès comunitari (ex. manteniment d’hàbitats
oberts, millora d’espais fluvials, zones litorals; l’eradicació o control d’espècies exòtiques invasores,
etc.)
 Millora de l’estat de conservació de tàxons protegits i/o catalogats (ex. Annexos 3 i 4 PEIN,
Catàleg flora amenaçada, annexos II i IV Directiva Habitats, etc.) .
 Aplicació de mesures agroambientals i potenciació dels serveis ecosistèmics en finques en
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custodia (ex. Recuperació murs de pedra seca, adaptació punts d’aigua per fauna salvatge,
conservació marges vegetats per flora i fauna útil, etc.). Tanques ramaderes, màxim 15%.
 Actuacions de conservació d’elements geològics d’alt interès inclosos a l’Inventari d’espais
d'interès geològic de Catalunya.
 Millora de la connectivitat ecològica i de la infraestructura verda (eliminar barreres,
naturalització de corredors, etc.)

Conceptes subvencionables
2. Actuacions per regular l’ús públic preexistent en finques en custodia
 Instal·lació de nous elements interpretatius o l’arranjament d’elements preexistents (ex. plafons
interpretatius, observatoris de fauna, pantalles, torres de guaita,etc.)
 Actuacions per disminuir la pressió antròpica en espais d’elevat interès de conservació (millora o creació
d’itineraris pedestres, banderoles, regulació del trànsit, delimitació de punts sensibles a les pertorbacions
humanes, et): finalitat única d’evitar la pertorbació humana sobre hàbitats, tàxons i elements geològics
d’interès de conservació, NO LA PROMOCIÓ!.

3. Accions complementàries de formació i/o d’edició de materials interpretatius o
de sensibilització vinculades a actuacions dels punts anteriors (han d’estar vinculades
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directament a l’acció 1 i 2; Màxim 15% del cost total del projecte)

 L’edició i/o la divulgació de materials informatius sobre el patrimoni natural (ex. tríptics,
fullets, aplicacions mòbils, pàgina web, plafons interpretatius, vídeos educatius).
 L’organització de jornades formatives i de sensibilització

Conceptes no subvencionables
 La pavimentació de camins o l’obertura de nous senders.
 Els elements de marxandatge (gorres, samarretes i altres elements amb el logotip del
projecte) doncs no es consideren material de divulgació.
 El mobiliari d’enjardinament (bancs, papereres, jocs infantils, elements per a la pràctica
d’esport, etc.).
 La redacció de projectes i memòries executives.
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 Les que derivin del compliment obligatori de la normativa.
 Els imports satisfets en concepte d’IVA quan es pugui deduir, compensar o
repercutir. (ALERTA PRORRATES!)

Quantia i condicions de les subvencions
 1 sol·licitud per entitat
 Bianual
 Concurrència competitiva

Import màxim de la
sol·licitud
12.000 €

Import màxim
subvencionable
80 %

Accions
complementàries
formació/edició,
màxim15%

Despeses mitjans
propis, màxim 40 %

Tanques ramaderes,
màxim 15%

Terminis

 Obertura de la convocatòria: 29 de desembre de 2021
 Termini de presentació de les sol·licituds: 21 de febrer de 2022
 Període d’execució i justificació: 15 d’octubre de 2023

Presentació de la sol·licitud
 signada electrònicament pel representant legal de l’entitat.
 Mitjançant el model normalitzat disponible a la web.
 Memòria valorada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Objectiu i justificació dels treballs.
Actuacions proposades i descripció.
Pressupost amb amidaments, preus unitaris i preus compostos.
Cartografia de l’estat inicial i de les actuacions a realitzar.
Estudi bàsic de seguretat i salut, si escau.
Detallar en el pressupost i en el cos de la memòries les tasques a desenvolupar pel personal propi.

 Compromís que es disposarà de tots els permisos i autoritzacions de les
administracions competents.
 Acords de custòdia o autoritzacions de propietaris amb vigència mínima de 5
anys.

Forma d’acceptació
 Acceptació expressa en el termini d’un mes des de la
notificació.

Forma de justificació
 Model compte justificatiu normalitzat.
 Altra documentació:
1.
2.
3.

Memòria explicativa amb imatges.
Còpia justificants de la despesa (Alerta: factures detallades)
Document que demostri que s’ha fet constar suport de la Diputació de Girona (captura pantalla web,
notícies, cartellera amb logos, etc.)

 En cas de despeses de personal, còpia de contractes, nòmines, taula amb hores de
dedicació per persona signada pel responsable de l’entitat.
 Enquesta indicadors:



http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient
https://arcg.is/0PGXPK

