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L’eliminació i/o gestió de flora exòtica invasora prioritària o bé conservació d’elements 

prioritaris del patrimoni natural municipal o 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 alberguin hàbitats i/o espècies d’interès comunitari prioritari.

Objecte
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1 sol·licitud per ajuntament

Quantia i condicions de les subvencions

Import màxim de la 

sol·licitud

10.000 € 

Import màxim

subvencionable

90%

Accions d’ús públic

màxim 50%*
import total 

subvencionable

Tasques a través d’empreses

del tercer sector

mínim 25%
Excepte accions especials: treballs

verticals, subaquàtics,…
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* 100% en actuacions de conservació d’elements geològics d’alt interés inclosos a 

l’Inventari d’espais d’interés geològic de Catalunya



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

(Només tàxons que apareguin al Catàleg Espanyol/Reglament UE + protocols DDGI; excepcionalment, altres ben 

justificats i amb oportunitats reals de gestió). 

No es considera subvencionable el control de canya americana (Arundo donax) ni de la falsa acàcia (Robinia

pseudoacacia). 

No s’inclou la substitució per flora ornamental. 

2. Conservació d’elements prioritaris del patrimoni natural (tàxons, hàbitats) dins del PEIN i/o la XN2000, o altres

espais amb hàbitats i espècies d’interès comunitari prioritari.

3. Conservació d’elements geològics d’alt interès inclosos a l’Inventari d'espais d'interès geològic a Catalunya.

4. 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.

3. Accions de seguiment

Han d’estar vinculades directament a l’acció 2: 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.

Conceptes subvencionables
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Obertura de la convocatòria: 31 d’octubre de 2022

Termini de presentació de les sol·licituds: 16 de desembre de 2022

Període d’execució i justificació: 1 gener - 31 d’octubre de 2023

Terminis
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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.

 Estudis previs d’identificació, recerca o diagnosi dels valors naturals del municipi.

 Actuacions genèriques que no responguin a una necessitat de conservació real i adreçada a

objectes de conservació concrets.

 L’obertura de nous camins i senders, les desbrossades de manteniment, enquitranat ni formigonada.

 La redacció de projectes i memòries executives. Tampoc la direcció tècnica dels treballs.

 Els projectes que es considerin sumptuosos o corresponguin a actuacions pròpies de 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.

 Les tanques ramaderes.
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Presentació de la sol·licitud

 signada electrònicament pel representant legal de l’entitat.

 Mitjançant el model normalitzat disponible a la web.

 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.
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Forma d’acceptació

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

Forma de justificació

 Model compte justificatiu normalitzat.

 Altra documentació:

1. Memòria explicativa amb imatges de les actuacions realitzades.

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

3. Informes favorables i/o autoritzacions de les administracions competents.

4. Document que demostri que s’ha fet constar suport de la Diputació de Girona (captura pantalla web,

notícies, cartellera amb logos, etc.)
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Tingueu present: 

En cas de produir i instal·lar senyals i materials informatius, abans: 

- Envieu-nos les maquetes del disseny per a la nostra validació.

Les actuacions que comportin l’edició i/o instal·lació de senyals i materials 

informatius en espais naturals protegits hauran de seguir les especificacions del 

manual tècnic de senyalització dels espais naturals editat per la Generalitat de 

Catalunya: 

https://identitatcorporativa.gencat.cat/web/.content/Documentacio/descarregues/

dpt/COLOR/AClimatica-Alimentacio/manual_senyalPN.pdf
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Tingueu present: 

• Quan feu la justificació, omplir també el formulari web que trobareu, a l’enllaç que 

figura a la pàgina 16 de les bases:

http://www.ddgi.cat/web/nivell/228/s-0/medi-ambient

https://survey123.arcgis.com/share/d78b35340f844369bde6c312fced6bee

Amb informació relativa als indicadors  d’aquesta línia de subvenció:

- Actuacions

- Nom de l'actuació

- Àrea de les actuacions dutes a terme:

- Import subvencionat

- Cost total de l'actuació

- Nombre d'espais de Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació

- Superfície dels espais Xarxa Natura i/o PEIN objecte d’actuació (ha)

- Enumerar els principals hàbitats i espècies d’interès comunitari, singulars o amenaçades objecte 

d’actuació

- Quants treballadors amb risc d’exclusió social han participat en l'execució del projecte?

- Superfície millorada (ha) Línia 2- Ajuntaments (2023)
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En cas que un ajuntament tingui interès a presentar propostes, 

però no tingui cap memòria a punt ...

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 de memòries valorades i/o projectes executius per ajuntaments

• 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.

- Assessorament dels ajuntaments en la gestió de l'ús públic durant el període estival en gorgues de

rius hiperfreqüentats de la demarcació de Girona destinada a:

• La reducció de l'impacte de les persones sobre el medi ripari a causa de la sobrefreqüentació de rius i

gorgues. Podran sol·licitar-lo només espais que disposin d'una memòria tècnica de gestió aprovada.



Consultes

 Línia 2 – Ajuntaments: nvicens@ddgi.cat

Aj. Blanes


