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RESOLUCIÓ
MAH/20/2010, de 7 de gener, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per
al inançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a l’any
2010 (codi de la convocatòria 04.10.10).
Ateses l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions en els espais naturals protegits
de Catalunya, i se’n fa pública la convocatòria per a l’any 2007 (DOGC núm. 4882,
de 14.5.2007), i les ordres MAH/104/2008, de 6 de març, i MAH/498/2008, de 14
de novembre, de modificació d’aquestes bases (DOGC núm. 5091, de 14.3.2008, i
DOGC núm. 5268, de 28.11.2008, respectivament);
Atès que la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, té com a objectiu, entre
d’altres, protegir, conservar i millorar els espais naturals de Catalunya d’una manera
compatible amb el desenvolupament i la utilització dels seus recursos;
Atès que l’article 10.2 del Decret 328/1992, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural, estableix que el Departament de Medi Ambient elaborarà anualment
programes on s’establiran beneficis tècnics i financers destinats als ajuntaments,
les entitats locals menors, les entitats sense ànim de lucre, les agrupacions agràries i forestals legalment constituïdes i els titulars de finques agrícoles o forestals
integrades totalment o parcialment en un espai inclòs al Pla;
Vist el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre de
2005, sobre l’ajut al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola
(FEADER);
Vist el Programa de desenvolupament rural 2007-2013 aprovat pel Govern de
la Generalitat de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea
mitjançant la Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008;
Vist l’Acord de Govern GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen
zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC);
D’acord amb l’article 20 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;
Ateses les disposicions de declaració de cadascun dels espais naturals de protecció especial;
Vist l’Inventari de zones humides de Catalunya;
D’acord amb els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;
Ateses les normes bàsiques que estableixen la Llei 38/2003, general de subvencions,
i el Reial decret 887/2006, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,
RESOLC:
—1 Convocar els ajuts destinats al finançament d’actuacions als espais naturals
protegits de Catalunya per a l’any 2010 a l’empara de la Llei 12/1985, d’espais naturals,
modificada per la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient.
—2 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores
aprovades per l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits
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de Catalunya (DOGC núm. 4882, de 14.5.2007), i les ordres MAH/104/2008, de
6 de març, i MAH/498/2008, de modificació d’aquestes bases (DOGC núm. 5091,
de 14.3.2008, i DOGC núm. 5268, de 28.11.2008, respectivament).
—3 Aquesta convocatòria està cofinançada per la Unió Europea (FEADER), pel
Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i pel Departament de Medi Ambient
i Habitatge. La dotació màxima de la convocatòria és de 4.612.000,00 euros, la qual
té caràcter estimat i es distribueix de la següent manera:
Línia 1: ajuts als espais naturals de protecció especial, amb una dotació màxima
de 2.382.000,00 euros, els quals es distribueixen segons els grups d’actuacions
definits en la base 2 de l’Ordre MAH/137/2007, de la següent manera:
Grup 1 amb un import màxim de 552.000,00 euros.
Grup 2 amb un import màxim de 400.000,00 euros.
Grup 3 amb un import màxim de 500.000,00 euros.
Grup 4 amb un import màxim de 930.000,00 euros.
Els ajuts previstos en aquesta Línia 1 aniran a càrrec de les posicions pressupostàries del Departament de Medi Ambient i Habitatge següents per a l’any 2010:
MA04D/460000100/5510: a corporacions locals.
MA04D/470000100/5510: a empreses privades.
MA04D/480000100/5510: a famílies.
MA04D/481000100/5510: a fundacions.
MA04D/482000100/5510: a altres institucions sense ànim de lucre.
MA04D/760000100/5510: a corporacions locals.
MA04D/770000100/5510: a empreses privades.
MA04D/780000100/5510: a famílies.
MA04D/781000100/5510: a fundacions.
MA04D/782000100/5510: a altres institucions sense ànim de lucre.
Línia 2: ajuts als espais del PEIN, als espais de la Xarxa Natura 2000 i als espais
proposats per a formar part de la Xarxa Natura 2000, amb una dotació màxima de
2.000.000,00 d’euros.
Per a aquesta Línia 2 i per a la convocatòria de l’any 2010 només s’atorgaran ajuts
per a actuacions d’inversió a càrrec de les posicions pressupostàries del Departament
de Medi Ambient i Habitatge detallades a continuació i dotades amb 1.380.000,00
euros de pressupost (el 69% del total de la Línia 2):
MA04D/760000100/5510: a corporacions locals.
MA04D/770000100/5510: a empreses privades.
MA04D/780000100/5510: a famílies.
MA04D/781000100/5510: a fundacions.
MA04D/782000100/5510: a altres institucions sense ànim de lucre.
L’import restant de la Línia 2 serà finançat per la Unió Europea a càrrec dels fons
FEADER (Programa de desenvolupament rural de Catalunya, PDR). El percentatge
de finançament d’aquest fons per la mesura 227.02 és del 31%.
Línia 3: ajuts a les zones humides, amb una dotació màxima de 230.000,00
euros.
Per a aquesta Línia 3 i per a la convocatòria de l’any 2010 només s’atorgaran ajuts
per a actuacions d’inversió a càrrec de les posicions pressupostàries del Departament
de Medi Ambient i Habitatge detallades a continuació i dotades amb 158.700,00
euros de pressupost (el 69% del total de la Línia 3):
MA04D/760000100/5510: a corporacions locals.
MA04D/780000100/5510: a famílies.
MA04D/782000100/5510: a altres institucions sense ànim de lucre.
L’import restant de la Línia serà finançats per la Unió Europea a càrrec dels fons
FEADER (Programa de desenvolupament rural de Catalunya, PDR). El percentatge
de finançament d’aquest fons per la mesura 227.02 és del 31%.
—4 En vista de les sol·licituds de subvenció rebudes, la valoració d’aquestes i
les seves propostes econòmiques d’atorgament de subvenció, el possible excedent
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de crèdit d’algunes de les partides pressupostàries d’una línia en concret es podrà
transferir de forma automàtica, a proposta de l’òrgan col·legiat descrit a la base 12
de l’Ordre MAH/137/2007, per cobrir els dèficits que hi pugui haver en la mateixa
partida pressupostària d’altres línies. El mateix es podrà fer dins la Línia 1 pel que
fa als imports màxims indicats per a cada grup, de manera que també es podran
transferir automàticament els excedents de crèdit d’alguns grups per cobrir els
dèficits que hi pugui haver en la mateixa partida pressupostària en altres grups.
Així mateix, el fons del Programa de desenvolupament rural de Catalunya (PDR)
es podrà distribuir a les línies d’ajuts 2 i 3 per tal de cobrir possibles dèficits en
aquestes partides.
—5 Els crèdits màxims indicats es poden modificar d’acord amb la normativa
vigent. En cas que es pogués disposar de crèdits addicionals abans de la resolució
de concessió, aquests es podran destinar a l’increment de la dotació inicial de la
convocatòria.
—6 Els ajuts establerts en aquesta Resolució podran ser cofinançats amb càrrec
a fons FEADER d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, relatiu a l’ajut al
desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament
Rural (FEADER), i els corresponents reglaments d’aplicació i transició: el Reglament 1698/2005 i les seves posteriors modificacions, el Reglament 1974/2006 i el
Reglament 1975/2006.
—7 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes a partir de l’endemà
de la data de publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
—8 Les sol·licituds s’han de presentar en model normalitzat, acompanyades de
la documentació prevista a la base 9 de l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril, per
la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts per al finançament d’actuacions
als espais naturals protegits de Catalunya, a qualsevol de les dependències que
consten a l’annex d’aquesta Resolució, o pels mitjans que preveu l’article 38.4 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques
i del procediment administratiu comú.
El model normalitzat de sol·licitud es pot obtenir a les dependències que consten
a l’annex d’aquesta Resolució o, a través d’internet, a la pàgina web següent:
http://mediambient.gencat.net/cat/eldepartament/actuacionsiser veis/ajuts/natura/.
—9 Les sol·licituds es tramiten, resolen i notifiquen d’acord amb el que preveuen
les bases indicades al punt 2 de la present Resolució, en les quals també es preveu
el règim de recursos aplicables.
La Direcció General del Medi Natural del Departament de Medi Ambient i
Habitatge serà l’òrgan competent per a l’ordenació, la instrucció i la resolució del
procediment de concessió de l’ajut, d’acord amb la base 11 de l’Ordre MAH/137/2007,
així com, a proposta de l’òrgan col·legiat, establert en la base 12, el/a director/a
general del Medi Natural resoldrà l’atorgament dels ajuts i es notificarà individualment als interessats.
La resolució de concessió de les sol·licituds queda condicionada amb caràcter
suspensiu a l’existència de crèdit adequat i suficient.
—10 Es fixa com a termini màxim de justificació per a les actuacions subvencionades el dia 15 de novembre de 2010.
—11 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya en el termini de dos mesos a comptar de la seva publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant
el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un mes.
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Barcelona, 7 de gener de 2010
FRANCESC BALTASAR I ALBESA
Conseller de Medi Ambient i Habitatge
ANNEX
Dependències on es poden presentar les sol·licituds de subvencions i obtenir-ne
els models oficials:
Direcció General del Medi Natural (Dr. Roux, 80, 08017 Barcelona).
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Barcelona
(travessera de Gràcia, 56, 08029 Barcelona).
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Girona
(carrer Ultònia, 10-12, 17002 Girona).
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida (carrer
Clot de les Monges, 6-8, 25007 Lleida).
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona
(carrer Cardenal Vidal i Barraquer, 12-14, 43005 Tarragona).
Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a les Terres
de l’Ebre (carrer Burgos, 17, baixos, 43870 Amposta).
Serveis Centrals del Departament de Medi Ambient i Habitatge (av. Diagonal,
523-525, 08029 Barcelona).
(09.356.103)
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