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Disposicions

DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE

ORDRE

MAH/104/2008, de 6 de març, per la qual es modiiquen les bases reguladores 
dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya, aprovades per l’Ordre 
MAH/137/2007, de 26 d’abril.

Per l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril, es van aprovar les bases reguladores dels 
ajuts per al inançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya.

La detecció d’un error en una base i l’entrada en vigor de la Llei 5/2007, de 4 de 
juliol, de mesures iscals i inanceres, fa necessari adequar les bases reguladores 
dels ajuts als espais naturals protegits de Catalunya.

D’acord amb els articles 92 i 93 del Text refós de la Llei de inances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

ORDENO:

Article únic
Es modiiquen les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits de 

Catalunya, aprovades per l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril (DOGC núm. 4882, 
de 14.5.2007).

Les bases que es modiiquen consten a l’annex de la present Ordre.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oicial de 
la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, 6 de març de 2008

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Conseller de Medi Ambient i Habitatge

ANNEX

Modiicació de les bases reguladores dels ajuts als espais naturals protegits

—1 Es modiica la base 5.2.2 (Àmbit d’aplicació), que queda redactada de la 
manera següent:

“5.2.2 L’àmbit d’aplicació són els espais del PEIN, els espais de la Xarxa Na-
tura 2000 i els espais proposats per formar part de la Xarxa Natura 2000 (Acord 
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), 
excloent aquells àmbits que formen part d’un espai natural protegit especiicat 
en la base 5.1.2. També s’exclou d’aquesta línia el Parc Nacional d’Aigüestortes i 
Estany de Sant Maurici.

“La cartograia dels espais del PEIN i de la Xarxa Natura 2000 es pot consultar a les 
diferents seus del Departament de Medi Ambient i Habitatge, o bé a la següent pàgina 
web del Departament de Medi Ambient i Habitatge, mitjançant el lector de mapes 
MiraMon: http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartograia /itxes/1.

“Les següents actuacions de la base 2 s’hauran de localitzar en la seva totalitat a 
l’interior dels espais 2.1), 2.2), 3.1), 3.2), 3.3), 3.4), 4.2) i 4.5).

“Les actuacions següents es podran localitzar fora dels espais, però en indrets 
relacionats directament amb la seva ordenació, gestió o conservació: 4.1), 4.3), 4.4), 
4.6), 4.7), 4.8) i 4.9).”
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—2 Es modiica la base 15.3.b), que queda redactada de la manera següent:
“15.3.b) El beneiciari resta subjecte al que estableix la disposició addicional 

primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures inanceres, modiicada 
per la Llei 5/2007, de 4 de juliol, de mesures iscals i inanceres.

“El beneiciari ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Estat i amb 
la Generalitat i de les obligacions amb la Seguretat Social. Aquest fet s’acreditarà 
per mitjà d’una declaració responsable del beneiciari en el moment de la sol·licitud i 
acceptació de la subvenció, i per mitjà de la presentació de les certiicacions positives 
emeses pels òrgans competents en el moment de pagament de la subvenció.

“L’Administració de la Generalitat podrà comprovar d’oici en base al conve-
ni interadministratiu signat amb Hisenda si el beneiciari està al corrent de les 
obligacions tributàries i, en aquest cas, no serà necessari que el beneiciari aporti 
el certiicat esmentat. La signatura de la sol·licitud de subvenció pel beneiciari 
implica l’autorització a l’Administració de la Generalitat per a aquesta funció de 
comprovació”.

(08.066.074)



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5091 – 14.3.2008 21095

Disposicions

ORDRE

MAH/105/2008, de 6 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts a la gestió forestal sostenible.

Atès el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, 
relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural mitjançant el Fons Europeu Agrícola de 
Desenvolupament Rural (FEADER);

Ateses les directrius comunitàries sobre ajuts estatals al sector agrari i forestal 
2007-2013, aprovades per la Comissió Europea i publicades en el DOUE C319, de 
27.12.2006;

Atès el Reglament (CE) 1974/2006 de la Comissió de 15 de desembre de 2006 
pel qual s’estableixen disposicions d’aplicació del Reglament (CE) 1698/2005 del 
Consell, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural mitjançant el Fons Europeu 
Agrícola de Desenvolupament rural (FEADER);

Atès el Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, de 15 de desembre de 2006, 
relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts de minimis;

Atès el dictamen favorable de 25 d’octubre de 2006 sobre el Marc Nacional de 
Desenvolupament Rural d’Espanya pel període 2007-2013;

Atès l’Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya, de 22 de maig de 2007, 
pel qual s’aprova el PDR de Catalunya pel període 2007-2013 i el dictamen favorable 
emès sobre aquest per part del Comitè Europeu de Desenvolupament Rural de data 
19 de desembre de 2007;

Atesa la Decisió C(2008) 702 de la Comissió Europea per la qual s’aprova el PDR 
de Catalunya 2007-2013, així com l’Acord del Govern de Catalunya que aprova 
aquest programa;

Atesa la Llei 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal;

Atesa la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de monts, que té per objecte garantir 
la conservació i protecció dels monts espanyols, promovent la seva restauració, 
millora i racional aproitament, recolzant-se en la solidaritat col·lectiva;

Atesa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya;

Atès el que disposa el capítol IX del Text refós de la Llei de inances públiques de 
Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre; la disposició addicional 
primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures inanceres, amb la redacció 
donada per l’article 24 de la Llei 5/2007, de 4 de juliol de mesures iscals i inanceres; la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i el Reial decret 887/2006, de 
21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions;

D’acord amb l’article 92.3 del Text refós de la Llei de inances públiques de 
Catalunya,

ORDENO:

Article únic
S’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible que 

consten en els annexos d’aquesta Ordre.

DISPOSICIONS ADDICIONALS

Primera
A les diferents convocatòries que es puguin publicar en relació amb aquestes 

bases, es concretarà si els ajuts que es puguin atorgar per conceptes que no tinguin 
coinançament FEADER estaran subjectes al Reglament CE (1998/2006) de la 
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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT
I HABITATGE

ORDRE
MAH/137/2007, de 26 d’abril, per la qual 
s’aproven les bases reguladores dels ajuts per 
cn"Ýpcp›cogpv"fÓcevwcekqpu"gp"gnu"gurcku"pc-
turals protegits de Catalunya, i se’n fa pública 
la convocatòria per a l’any 2007 (codi de la 
convocatòria 04.10.07).

Nc"Nngk"3413;:7."fg"35"fg"lwp{."fÓgurcku"pc-
vwtcnu."vfi"eqo"c"qdlgevkwu."gpvtg"fÓcnvtgu."rtq-
vgikt."eqpugtxct"k"oknnqtct"gnu"gurcku"pcvwtcnu"
fg"Ecvcnwp{c"fÓwpc"ocpgtc"eqorcvkdng"cod"
gn"fgugpxqnwrcogpv"k"nc"wvknkv¦cek„"fgnu"ugwu"
tgewtuqu0

Rgn"swg"hc"cnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"
gurgekcn."nÓctvkeng"52"fÓcswguvc"Nngk"rtgxgw"swg"nc"
Igpgtcnkvcv"rwiwk"guvcdnkt"clwvu"vflepkeu"k"Ýpcpegtu"
rgt"c"nÓ§odkv"vgttkvqtkcn"fg"nÓgurck"rtqvgikv"k"nc"
ugxc"§tgc"fÓkpÞwflpekc0

Rgt"cnvtc"dcpfc."nÓctvkeng"3204"fgn"Fgetgv"
54:13;;4."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Rnc"fÓgurcku"fÓkp-
vgtflu"pcvwtcn."guvcdngkz"swg"gn"Fgrctvcogpv"fg"
Ogfk"Codkgpv"gncdqtct§"cpwcnogpv"rtqitc-
ogu"qp"uÓguvcdnktcp"dgpgÝeku"vflepkeu"k"Ýpcpegtu"
fguvkpcvu"cnu"clwpvcogpvu."ngu"gpvkvcvu"nqecnu"
ogpqtu."ngu"gpvkvcvu"ugpug"hkpcnkvcv"fg"nwetg."
ngu"citwrcekqpu"cit§tkgu"k"hqtguvcnu"ngicnogpv"
eqpuvkvw•fgu"k"gnu"vkvwnctu"fg"Ýpswgu"cit‡eqngu"q"
hqtguvcnu"kpvgitcfgu"vqvcnogpv"q"rctekcnogpv"gp"
wp"gurck"kpen”u"cn"Rnc0

NÓgzrgtkflpekc"cfswktkfc"gp"nc"iguvk„"fgnu"gurcku"
rtqvgikvu"gp"cswguvu"fcttgtu"cp{u."lc"ukiwkp"gurcku"
fgn"RGKP"q"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"gurgekcn."
rquc"fg"ocpkhguv"nc"kfqpg•vcv"fg"ocpvgpkt"n‡pkgu"
fÓclwv"ugiwkpv"gnu"etkvgtku"fg"fgugpxqnwrcogpv"
uquvgpkdng"fgn"vgttkvqtk."fÓceqtf"cod"wpc"rqn‡vkec"
fg"oknnqtc"fg"ngu"cevkxkvcvu"vtcfkekqpcnu"k"fg"rq-
vgpekcek„"fgnu"tgewtuqu"gpf”igpu."vqv"vgpkpv"gp"
eqorvg"ngu"tgeqocpcekqpu"fg"nc"Wpk„"Gwtqrgc"
gp"ocvfltkc"fg"eqpugtxcek„0

Rgt"cnvtc"dcpfc."nc"Zctzc"Pcvwtc"4222"tg-
rtgugpvc"wpc"ugngeek„"fg"ngu"oknnqtu"oquvtgu"
fÓj§dkvcvu"k"fÓgurflekgu"gp"gn"eqplwpv"fg"nc"Wpk„"
Gwtqrgc."cod"gn"eqortqo‡u."rgt"wpc"dcpfc."
fÓcuugiwtct"nc"ugxc"eqpugtxcek„"k."rgt"nÓcnvtc."fg"
hqogpvct/jk"rqn‡vkswgu"fg"fgugpxqnwrcogpv"rgt"
c"ngu"rgtuqpgu"swg"jk"xkwgp"k"gp"fgrgpgp0

Gnu"gurcku"fgn"RGKP."gnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"
rtqvgeek„"gurgekcn"k"gnu"gurcku"swg"hqtogp"rctv"fg"
nc"Zctzc"Pcvwtc"4222."uk"dfi"rqfgp"vgpkt"qdlgevkwu"
fÓqtfgpcek„"k"iguvk„"gurge‡Ýeu."eqpuvkvwgkzgp"
gn"ukuvgoc"fÓ§tggu"rtqvgikfgu"fg"Ecvcnwp{c0"Nc"
vtcokvcek„"fÓwpc"¿pkec"eqpxqecv”tkc"r¿dnkec"
fÓclwvu."swg"cdcuvk"nc"vqvcnkvcv"fÓcswguvu"§odkvu"
vgttkvqtkcnu."fiu"wpc"eqpugs¯flpekc"n”ikec"fÓcswguvc"
eqpukfgtcek„0

Cvflu"gn"Tgincogpv"*EG+"p¿o0"38;:14227."fgn"
Eqpugnn."fg"42"fg"ugvgodtg"fgn"4227."uqdtg"nÓclwv"
cn"fgugpxqnwrcogpv"twtcn"c"e§ttge"fgn"Hqpu"Gw-
tqrgw"Cit‡eqnc"*HGCFGT+=

Xkuv"nÓCeqtf"fg"Iqxgtp"IQX133414228."fg"
7"fg"ugvgodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"nc"rtqrquvc"
ecvcncpc"c"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222=

FÓceqtf"cod"nÓctvkeng"42"fg"nc"Nngk"3414228."
fg"49"fg"lwnkqn."fg"oguwtgu"gp"ocvfltkc"fg"ogfk"
codkgpv."gn"swcn"oqfkÝec"nÓctvkeng"38"fg"nc"Nngk"
3413;:7."fÓgurcku"pcvwtcnu."gp"gn"ugpvkv"swg"nc"

Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"
cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu."ugpuqtk-
cnu"k"ocncnvu"ogpvcnu"c"rctvkt"fgnu"38"cp{u0
¥qpc"fÓkpÞwflpekc<"Dctegnqpc"ekwvcv."nÓJqurk/

vcngv"fg"Nnqdtgicv."Ucpv"Lwuv"Fguxgtp"k"Gurnw-
iwgu"fg"Nnqdtgicv0"Eqoctswgu<"Cnv"Rgpgfflu."
Cpqkc."Icttch."Quqpc."Xcnnflu"Qtkgpvcn"k"Dckz"
Nnqdtgicv0
Cftg›c<"e0"Dcfcn."324"*gpvtcfc"rgn"e0"Dwgpcxgp-

vwtc"Rqnnfiu+."2:236"Dctegnqpc="vgn0";505530430840
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"Vgttcuuc"

*ECF"Vgttcuuc+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fÓkphcpvu"k"

cfwnvu"cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu."
ugpuqtkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu0
¥qpc"fÓkpÞwflpekc."eqoctswgu<"Xcnnflu"Qeek-

fgpvcn."Dcigu"k"Dgtiwgf§0
Cftg›c<"e0"Rtcv"fg"nc"Tkdc."52/54."2:444"Vgt-

tcuuc="vgn0";509:70:50220
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"Kphcpvknu"fg"

Itcuuqv"*ECF"Kphcpvkn"Itcuuqv+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fÓkphcpvu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu"q"ugpuq-
tkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu"fg"2"c"38"cp{u0
¥qpc"fÓkpÞwflpekc<"Dctegnqpc"ekwvcv"k"eqoctswgu."

gzegrvg"Xcnnflu"Qeekfgpvcn."Dcigu"k"Dgtiwgf§0
Cftg›c<"e0"Itcuuqv."p¿o0"5."6v."2:247"Dcteg/

nqpc="vgn0";5067:0;;02:0
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"Dcfcnqpc"

*ECF"Dcfcnqpc+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu."ugpuqtk-
cnu"k"ocncnvu"ogpvcnu"c"rctvkt"fg"38"cp{u0
¥qpc"fÓkpÞwflpekc<"owpkekrku"fg"Ucpvc"Eqnqoc"

fg"Itcogpgv."Ucpv"Cftk§"fg"Dgu”u"k"Dcfcnqpc0"
Eqoctec<"Octguog0
Cftg›c<"e0"Octswflu"fg"Oqpvtqki."86."2:;34"

Dcfcnqpc="vgn0";505:906302:0
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"Iktqpc"

*ECF"Iktqpc+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu"q"ugpuq-
tkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu."kphcpvu"k"cfwnvu0
¥qpc"fÓkphnwflpekc<"Iktqpc"ekwvcv"k"eqoct-

swgu0
Cftg›c<"e0"Goknk"Itcjkv."4."39224"Iktqpc="

vgn0";9406:0820820
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"Nngkfc"*ECF"

Nngkfc+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu"q"ugpuq-
tkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu."kphcpvu"k"cfwnvu0
¥qpc"fÓkphnwflpekc<"Nngkfc"ekwvcv"k"eqoct-

swgu0
Cftg›c<"cx0"fgn"Ugitg."7."47229"Nngkfc="vgn0"

;950920580220
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"Vcttciqpc"

*ECF"Vcttciqpc+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu"q"ugpuq-
tkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu."kphcpvu"k"cfwnvu0
¥qpc"fÓkpÞwflpekc<"Vcttciqpc"ekwvcv"k"eqoct-

swgu0
Cftg›c<"cx0"fÓCpfqttc.";."dckzqu."65224"Vcttc/

iqpc="vgn0";990430560930
Egpvtg"fÓCvgpek„"c"Fkuokpw•vu"fg"ngu"Vgttgu"

fg"nÓGdtg"*ECF"Vgttgu"fg"nÓGdtg+0
Kphqtocek„."qtkgpvcek„"k"xcnqtcek„"fg"rgtuqpgu"

cod"fkuokpwekqpu"h‡ukswgu."ru‡swkswgu"q"ugpuq-
tkcnu"k"ocncnvu"ogpvcnu."kphcpvu"k"cfwnvu0

¥qpc"fÓkpÞwflpekc."eqoctswgu<"Dckz"Gdtg."
Oqpvuk§."Tkdgtc"fÓGdtg"k"Vgttc"Cnvc0
Cftg›c<"e0"Twk¦"fg"Cnfc."55."65:92"Corquvc="

vgn0";990920870560

*2903390366+

*
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fgenctcek„"eqo"c"¦qpc"gurgekcn"fg"eqpugtxcek„"
*¥GE+"q"eqo"c"¦qpc"fg"rtqvgeek„"gurgekcn"rgt"
cnu"qegnnu"*¥GRC+"kornkec"nc"kpenwuk„"cwvqo§vkec"
gp"gn"Rnc"fÓgurcku"fÓkpvgtflu"pcvwtcn=

Cvgugu"ngu"fkurqukekqpu"fg"fgenctcek„"fg"ec-
fcuewp"fgnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"gu-
rgekcnu=

Xkuv"gn"Fgetgv"54:13;;4."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"
Rnc"fÓgurcku"fÓkpvgtflu"pcvwtcn."k"ngu"oqfkÝecekqpu"
rquvgtkqtu=

Xkuv"nÓKpxgpvctk"fg"¦qpgu"jwokfgu"fg"Ecvc/
nwp{c=

FÓceqtf"cod"gn"swg"fkurquc"gn"ecr‡vqn";"fgn"
Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"46"fg"fgugodtg."rgn"
swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"
r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c=

Cvgugu"ngu"pqtogu"d§ukswgu"swg"guvcdngkz"nc"
Nngk"5:14225."igpgtcn"fg"uwdxgpekqpu=

FÓceqtf"cod"nc"Nngk"4214227."fg"4;"fg"fgugo-
dtg."fg"rtguuwrquvqu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
rgt"c"nÓcp{"4228="fÓceqtf"cod"gn"Fgetgv"86914228."
fg"49"fg"fgugodtg."rgn"swcn"uÓguvcdngkzgp"gnu"etk-
vgtku"fÓcrnkecek„"fg"nc"rt”ttqic"fgnu"rtguuwrquvqu"
fg"nc"Igpgtcnkvcv."k"hgpv"¿u"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"
go"eqphgtgkz"nÓctvkeng";504"fgn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"
fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c.

ORDENO:

Ctvkeng"3
303" UÓcrtqxgp"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"fgnu"

clwvu"fguvkpcvu"cn"Ýpcp›cogpv"fÓcevwcekqpu"gp"gnu"
gurcku"pcvwtcnu"rtqvgikvu"fg"Ecvcnwp{c"c"nÓgorctc"
fg"nc"Nngk"3413;:7."fÓgurcku"pcvwtcnu."oqfkÝecfc"
rgt"nc"Nngk"3414228."fg"oguwtgu"gp"ocvfltkc"fg"
ogfk"codkgpv0
304" UÓqdtg"nc"eqpxqecv”tkc"fgnu"clwvu"fguvk-

pcvu"cn"Ýpcp›cogpv"fÓcevwcekqpu"gp"gnu"gurcku"
pcvwtcnu"rtqvgikvu"fg"Ecvcnwp{c"rgt"c"nÓcp{"4229."
swg"gu"tgigkz"rgt"ngu"dcugu"tgiwncfqtgu"swg"eqpu-
vgp"c"nÓcppgz"fÓcswguvc"Qtftg0

Ctvkeng"4
403" Nc"fqvcek„"o§zkoc"rgt"cswguvc"eqpxq-

ecv”tkc"fiu"fg"603520222"gwtqu0"Cswguvc"swcpvkvcv"
gu"fkuvtkdwgkz"fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<
N‡pkc"3<"Clwvu"cnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"

gurgekcn."cod"wpc"fqvcek„"o§zkoc"fg"404620222"
gwtqu0
N‡pkc"4<"Clwvu"cnu"gurcku"fgn"RGKP."cnu"gurcku"

fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222"k"cnu"gurcku"rtqrqucvu"
rgt"c"hqtoct"rctv"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222."cod"
wpc"fqvcek„"o§zkoc"fÓ309520222"gwtqu0
N‡pkc"5<"Clwvu"c"ngu"¦qpgu"jwokfgu."cod"wpc"

fqvcek„"o§zkoc"fg"3820222"gwtqu0
404" Gn"Ýpcp›cogpv"fgnu"clwvu"rtgxkuvqu"gp"nc"

rtgugpv"Qtftg"eqttgurqpgpvu"c"nc"eqpxqecv”tkc"
fgn"4229"cpkt§"c"e§ttge"fg"ngu"rqukekqpu"rtguuw-
rquv§tkgu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"
Jcdkvcvig"ugi¯gpvu<
OC26F168222232217732.
OC26F16:222232217732.
OC26F16:322232217732.
OC26F16:422232217732."
OC26F198222232217732."
OC26F199222232217732.
OC26F19:222232217732.

OC26F19:322232217732"
k"OC26F19:4222322177320
405" C"nc"xkuvc"fg"ngu"uqnánkekvwfu"fg"uwdxgpek„"

tgdwfgu"gn"rquukdng"gzegfgpv"fgn"etflfkv"fÓcniwpgu"
fg"ngu"rctvkfgu"rtguuwrquv§tkgu"fÓwpc"n‡pkc"gp"
eqpetgv."c"rtqrquvc"fg"nÓ”ticp"eqnángikcv"fguetkv"c"
nc"dcug"34."gu"rqft§"vtcpuhgtkt"fg"hqtoc"cwvqo§vk-
ec"rgt"eqdtkt"gnu"fflÝekvu"swg"jk"rwiwk"jcxgt"gp"nc"
ocvgkzc"rctvkfc"rtguuwrquv§tkc"fÓcnvtgu"n‡pkgu0
406" Gnu"etflfkvu"o§zkou"kpfkecvu"rqfgp"oqfk-

Ýect/ug"cod"uwdlgeek„"c"nc"pqtocvkxc"xkigpv0"Gp"
ecu"swg"gu"rqiwfiu"fkurquct"fg"etflfkvu"cffkekqpcnu"
cdcpu"fg"nc"tguqnwek„"fg"eqpeguuk„."cswguvu"gu"
rqftcp"fguvkpct"c"nÓkpetgogpv"fg"nc"fqvcek„"kpkekcn"
fg"nc"eqpxqecv”tkc0
407" Gnu"clwvu"guvcdngtvu"gp"cswguvc"Qtftg"

rqftcp"ugt"eqÝpcp›cvu"cod"e§ttge"c"hqpu"HG-
CFGT"fÓceqtf"cod"gn"Tgincogpv"*EG+"p¿o0"
38;:14227."tgncvkw"c"nÓclwv"cn"fgugpxqnwrcogpv"
twtcn"c"vtcxfiu"fgnu"Hqpu"Gwtqrgw"Cit‡eqnc"fg"
Fgugpxqnwrcogpv"Twtcn"*HGCFGT+"k"gnu"ugwu"
tgincogpvu"fÓcrnkecek„"k"vtcpukek„<"gn"Tgincogpv"
3;9614228."gn"Tgincogpv"3;9714228"k"gn"Tginc-
ogpv"3542142280

Ctvkeng"5
Gn"vgtokpk"fg"rtgugpvcek„"fg"uqnánkekvwfu"fiu"fÓwp"

ogu"c"eqorvct"fg"nc"rwdnkecek„"fÓcswguvc"Qtftg"
cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c0

Ctvkeng"6
Ngu"uqnánkekvwfu"gu"vtcokvgp."tguqngp"k"pqvk-

Ýswgp"fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgwgp"ngu"dcugu"
33."34"k"350"Gn"tfliko"fg"tgewtuqu"fiu"nÓguvcdngtv"
c"nc"dcug"34090

Ctvkeng"7
Nc"tgncek„"fgnu"gurcku"pcvwtcnu"rtqvgikvu"rgnu"

swcnu"gu"rqv"fgocpct"clwv"fiu"nc"ugi¯gpv<"gnu"gurcku"
pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"gurgekcn."gnu"gurcku"fgn"
RGKP."gnu"gurcku"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222."gnu"
gurcku"rtqrqucvu"rgt"hqtoct"rctv"fg"nc"Zctzc"
Pcvwtc"4222"k"ngu"¦qpgu"jwokfgu"fg"nÓKpxgpvctk"
fg"¦qpgu"jwokfgu"fg"Ecvcnwp{c0

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Swgfc"fgtqicfc"nÓQtftg"OCJ134814228."fg"
38"fg"oct›."rgt"nc"swcn"uÓcrtqxgp"ngu"dcugu"tgiw-
ncfqtgu"fgnu"clwvu"rgt"cn"Ýpcp›cogpv"fÓcevwcekqpu"
cnu"gurcku"pcvwtcnu"rtqvgikvu"fg"Ecvcnwp{c"k"ugÓp"
hc"r¿dnkec"nc"eqpxqecv”tkc"rgt"c"nÓcp{"4228"*eqfk"
fg"nc"eqpxqecv”tkc"26032028+0

DISPOSICIÓ FINAL

Cswguvc"Qtftg"gpvtc"gp"xkiqt"nÓgpfgo§"fg"
nc"rwdnkecek„"cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya0

Dctegnqpc."48"fÓcdtkn"fg"4229

FRANCESC BALTASAR I ALBESA

Eqpugnngt"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig

ANNEX

Dcugu"tgiwncfqtgu"fgnu"clwvu"fguvkpcvu"cn"Ý-
nançament d’actuacions en els espais naturals 
protegits de Catalunya

CAPÍTOL 1
Actuacions subvencionables

Ï3" Objecte dels ajuts
Cswguvu"clwvu"vgpgp"rgt"qdlgevg"Ýpcp›ct"ngu"

cevwcekqpu"k"kpxgtukqpu"hgvgu"gp"gnu"gurcku"pc-
vwtcnu"rtqvgikvu"fg"Ecvcnwp{c"c"nÓgorctc"fg"nc"
Nngk"3413;:7."fÓgurcku"pcvwtcnu."oqfkÝecfc"rgt"
nc"Nngk"3414228."fg"oguwtgu"gp"ocvfltkc"fg"ogfk"
codkgpv0

Ï4" Actuacions subvencionables
U„p"qdlgevg"fg"uwdxgpek„"ngu"cevwcekqpu"k"

kpxgtukqpu"fghkpkfgu"gp"gnu"swcvtg"itwru"ug-
i¯gpvu."fÓceqtf"cod"gn"swg"guvcdngkz"gn"ecr‡vqn"
4"fÓcswguvgu"dcugu0
Itwr"3<"Cevwcekqpu"fg"ocpvgpkogpvu"k"kpxgt-

ukqpu"gp"gfkÝeku"k"gswkrcogpvu."k"cevwcekqpu"fg"
fgugodque"hqtguvcn"k"fÓgfwecek„"codkgpvcn0
303+"Ngu"cevkxkvcvu"fÓgfwecek„"codkgpvcn"k"nÓgnc/

dqtcek„"k"gfkek„"fg"ocvgtkcn"fkxwnicfqt."hqtocvkw"
q"rgfci”ike=
304+"Ocpvgpkogpv"fg"nc"zctzc"d§ukec"fg"ugp-

fgtu."kpenqgpv"guvcuucfgu."tgrctcek„"fgn"hgto."
cttcplcogpv"fg"owtu."gve0."k"ocpvgpkogpv"fgnu"
gswkrcogpvu"fguetkvu"gp"gn"itwr"6"*cevwcek„"60;+"
fg"nc"dcug"4=
305+"NÓgzgewek„"fgn"fgugodque"fg"rtqfwevgu"

hqtguvcnu"cod"vtceek„"cpkocn=
306+"Oknnqtgu"k"cttcplcogpvu"guvtwevwtcnu"fÓgz-

vgtkqtu"gp"gfkÝecekqpu"k"eqpuvtweekqpu"rtkpekrcnu"
k"eqdgtvu."vgwncfgu."ecdcpgu."dqtfgu"swg"eqp-
ugtxkp"nÓ¿u"tcocfgt="nÓcttcplcogpv"fg"ecokpu"
fÓceefiu"k"rqtvcfgu"fg"ugtxgku"c"ngu"ocukgu."k"nc"
tgewrgtcek„"fg"owtu."rctgvu"k"eqxgu"fg"rgftc"
ugec"k"vcpswgu"xgigvcnu."swcp"kornkswkp"wpc"
oknnqtc"gp"ngu"ugxgu"ectcevgt‡uvkswgu"gzvgtpgu"
rgt"vcn"fÓgxkvct"korcevgu"rckucvi‡uvkeu."chcxqtkt"
nc"eqpugtxcek„"fg"ngu"ocukgu"k"oknnqtct"nc"swcnkvcv"
fg"xkfc"fgnu"jcdkvcpvu=
307+"Nc"tgfceek„"fg"rtqlgevgu."uk"uÓguecwgp."fg"

ngu"cevwcekqpu"fgÝpkfgu"gp"gn"itwr"306+=
308+"Oknnqtc"fg"swcnkvcv"codkgpvcn"fg"nc"zctzc"

jkft§wnkec"gp"¦qpgu"jwokfgu=
309+"Ocpvgpkogpv"fÓgngogpvu"ukpiwnctu"rcvtk-

oqpkcnu"tgncekqpcvu"cod"gnu"qdlgevkwu"fg"iguvk„"
k"qtfgpcek„"fg"nÓgurck0
Itwr"4<"Ocpgki"fÓj§dkvcvu0
403+"Ocpgki"qtkgpvcv"c"nc"eqpugtxcek„"fgnu"

j§dkvcvu"k"fgnu"j§dkvcvu"fÓgurflekgu."vcpv"pcvwtcnu"
eqo"ugokpcvwtcnu"*j§dkvcvu"nkvqtcnu."j§dkvcvu"
octkpu."¦qpgu"jwokfgu."dquequ."rtcvu"k"rcuvwtgu."
j§dkvcvu"cit‡eqngu."dtqnngu"k"dquswkpgu."eqxgu"k"
j§dkvcvu"tqeququ"k"j§dkvcvu"Þwxkcnu+=
404+"Ocpvgpkogpv"fÓgngogpvu"ukpiwnctu"fgn"

rcvtkoqpk"pcvwtcn0
C"dcpfc"fÓcswguvgu"cevwcekqpu."gp"cswguv"itwr"

vcodfi"gu"rtgxgw"nc"kpuvcnáncek„"fg"ugp{cnkv¦cek„"
eqorngogpv§tkc"k"kpfkecvkxc"fg"ngu"cevwcekqpu"
fgnu"ugwu"crctvcvu0"Cswguvc"ugp{cnkv¦cek„"vcodfi"
fiu"uwdxgpekqpcdng0
Itwr"5<"Kpxgtukqpu"gp"rtqvgeek„."tguvcwtcek„"

k"oknnqtc"fgn"rcvtkoqpk"pcvwtcn0
503+"Rtqvgeek„."tguvcwtcek„"k"oknnqtc"fgnu"j§dk-

vcvu"k"fgnu"j§dkvcvu"fÓgurflekgu."vcpv"pcvwtcnu"eqo"
ugokpcvwtcnu"*j§dkvcvu"nkvqtcnu."j§dkvcvu"octkpu."
¦qpgu"jwokfgu."dquequ."rtcvu"k"rcuvwtgu."j§dkvcvu"
cit‡eqngu."dtqnngu"k"dquswkpgu."eqxgu"k"j§dkvcvu"
tqeququ"k"j§dkvcvu"Þwxkcnu+."ckz‡"eqo"nc"rtqvgeek„."
tguvcwtcek„"k"oknnqtc"fgn"rcvtkoqpk"igqn”ike=
504+"Etgcek„."rtqvgeek„"k"eqpfkekqpcogpv"fg"

hqpvu"k"uwtiflpekgu."k"gn"ugw"gpvqtp."ugortg"swg"
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ngu"cevwcekqpu"hqogpvkp"q"ukiwkp"eqorcvkdngu"
cod"nc"eqpugtxcek„"fg"nc"Þqtc"k"hcwpc=
505+"Gpfgttqecogpv"fÓgfkÝeku"k"guvtwevwtgu"

qduqngvgu"swg"chgevkp"nc"swcnkvcv"fgn"rckucvig."
gnu"j§dkvcvu"q"gn"ogfk"gp"igpgtcn=
506+"Kpuvcnáncek„"q"oknnqtc"fÓkphtcguvtwevwtgu"

tcocfgtgu"Ýzgu"rgt"cn"ocpvgpkogpv"fgnu"j§dkvcvu"
fg"rtcvu"k"rcuvwtgu."xkpewncfgu"c"nc"ugxc"eqpugt-
xcek„."k"swg"gu"nqecnkv¦kp"gp"vgttgp{u"r¿dnkeu"q"
eqowpcnu."q"dfi"gp"vgttgp{u"rtkxcvu"ugortg"k"swcp"
ukiwkp"fÓkpvgtflu"igpgtcn0
C"dcpfc"fÓcswguvgu"cevwcekqpu."gp"cswguv"itwr"

vcodfi"gu"rtgxgw"nc"kpuvcnáncek„"fg"ugp{cnkv¦cek„"
eqorngogpv§tkc"k"kpfkecvkxc"fg"ngu"cevwcekqpu"
fgnu"ugwu"crctvcvu0"Cswguvc"ugp{cnkv¦cek„"vcodfi"
fiu"uwdxgpekqpcdng0
Itwr"6<"Kpxgtukqpu"gp"qtfgpcek„"fgnu"wuqu"

r¿dnkeu"k"fg"fkhwuk„"fgnu"xcnqtu"codkgpvcnu0
603+"Qdgtvwtc"k"eqpfkekqpcogpv"fg"ugpfgtu"

fg"hkpu"c"4"ogvtgu"fÓcorncfc"kpenqgpv."uk"hqu"
pgeguuctk."nc"kpuvcnáncek„"fg"ugp{cnu"fÓqtkgpvcek„."
twvc"k"iwkcvig"*dcpfgtqngu."Þgvzgu"fg"fktgeek„."
kpfkecfqtu"fg"twvc."gve0+=
604+"Kpuvcnáncek„"fg"vcpswgu."rcuugtgu"fg"hwuvc."

hkngtgu"fÓguvcswgu"wpkfgu"cod"eqtfc"q"cnvtgu"
ukuvgogu"rgt"ecpcnkv¦ct"k"qtfgpct"gnu"Þwzqu"fg"
xkukvcpvu=
605+"Kpuvcnáncek„"fÓqdugtxcvqtku"fg"hcwpc."rcp-

vcnngu."vqttgu"fg"iwckvc"k"oktcfqtu."ocorctgu"
xkuwcnu"k"cnvtgu"guvtwevwtgu"fg"nnkwtg"ceefiu"rgt"c"
nÓqdugtxcek„"fgn"ogfk=
606+"Jcdknkvcek„"k"eqpfkekqpcogpv"fg"¦qpgu"

fÓcrctecogpv"rgt"c"xgjkengu."ugortg"swg"vkpiwkp"
tgncek„"fktgevc"cod"wp"ceefiu"c"nÓgurck"pcvwtcn"q"
c"wpc"¦qpc"eqpetgvc"cod"rtqdngo§vkec"fÓcrct-
ecogpv"pq"eqpvtqncv=
607+"Dcnkucogpv"k"ugp{cnkv¦cek„"fÓ§tggu"ugp-

ukdngu."gp"tgncek„"cod"nÓ¿u"r¿dnke."gzenquc"nc"
ugp{cnkv¦cek„"rgtkogvtcn"fgnu"gurcku=
608+"Eqpfkekqpcogpv"fg"¦qpgu"c"nÓcktg"nnkwtg"

rgt"tgdtg"xkukvcpvu."ugortg"swg"nÓ¿u"rtkpekrcn"
ukiwk"nc"fkhwuk„"k"nc"kphqtocek„"uqdtg"gnu"xcnqtu"
pcvwtcnu"fg"nÓgurck"k1q"nÓqtfgpcek„"fg"nÓ¿u"r¿dnke0"
UÓkpenqwgp"§tggu"fg"nngwtg."ugortg"swg"kpeqt-
rqtkp"gngogpvu"tgncekqpcvu"cod"nc"fkhwuk„"k"nc"
kphqtocek„"uqdtg"gnu"xcnqtu"pcvwtcnu=
609+"Kpuvcnáncek„"fg"rnchqpu"kphqtocvkwu"k"fgu-

etkrvkwu"uqdtg"gn"rckucvig."gnu"xcnqtu"pcvwtcnu."nc"
hcwpc."nc"Þqtc."nc"igqnqikc."gve0."k"nc"kpuvcnáncek„"
fg"tflvqnu"gp"kpftgvu"fÓgurgekcn"kpvgtflu"pcvwtcn"q"
rckucvi‡uvke<
60:+"Cfgswcek„"fg"rwpvu"fÓkphqtocek„"k"ceq-

nnkfc"fg"xkukvcpvu"gp"gfkÝeku."ucngu"q"cnvtgu"gurcku"
swg"rgtogvkp"nc"rtguvcek„"fg"ugtxgku"c"nÓqtfgpcek„"
q"nc"iguvk„"fgnu"gurcku"pcvwtcnu"k"nc"tgfceek„"fgnu"
rtqlgevgu"pgeguuctku"rgt"c"cswguvc"Ýpcnkvcv=
60;+"Cevwcekqpu"gp"tghwiku"k"gn"ugw"gpvqtp."

xkpewncfgu"c"nc"rqvgpekcek„"fg"nÓ¿u"r¿dnke"fg"
nÓgurck"pcvwtcn"rtqvgikv"k"c"nc"tgfweek„"fgnu"ko-
rcevgu"uqdtg"gn"ogfk0
C"dcpfc"fÓcswguvgu"cevwcekqpu."gp"cswguv"itwr"

vcodfi"gu"rtgxgw"nc"kpuvcnáncek„"fg"ugp{cnkv¦cek„"
eqorngogpv§tkc"k"kpfkecvkxc"fg"ngu"cevwcekqpu"
fgnu"ugwu"crctvcvu0"Cswguvc"ugp{cnkv¦cek„"vcodfi"
fiu"uwdxgpekqpcdng0

Ï5" Condicions específiques de les actu-
acions que comportin la instal·lació de se-
nyalització
503" Gnu"gngogpvu"fg"ugp{cnkv¦cek„"uÓjcwtcp"

fg"eqttgurqpftg"cod"gn"Ocpwcn"Vflepke"fg"Ug-

p{cnkv¦cek„"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"
Jcdkvcvig"fkurqpkdng"c"nc"r§ikpc"ygd"ugi¯gpv<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnaogfk1

rcteuafgaecvcnwp{c1@0
504" Cdcpu"fg"rtqegfkt"c"nc"kpuvcnáncek„"fg"

nc"ugp{cnkv¦cek„."gn"dgpgÝekctk"fg"nc"uwdxgpek„"
jcwt§"fÓgpxkct"c"nÓ”ticp"iguvqt"fg"nc"n‡pkc"fÓclwvu"
*Ugtxgk"fg"Rcteu"q"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„"
fg"nÓGpvqtp"Pcvwtcn+"wp"Ývzgt"q"wp"oqfgn"cod"gn"
vgzv"k"nc"eqorqukek„"fgn"ugp{cn0"Wp"eqr"nÓ”ticp"
iguvqt"gp"fqpk"gn"xkuvkrncw."gu"rqft§"rtqegfkt"c"
nc"ugxc"kpuvcnáncek„0
505" Gp"ecuqu"fgiwfcogpv"lwuvkÝecvu."gurg-

ekcnogpv"rgn"hgv"fg"vtcevct/ug"fÓgurcku"swg"lc"fku-
rqukp"fÓwpc"ugp{cnkv¦cek„"gurge‡Ýec."gu"rqftcp"
cfogvtg"gzegrekqpu"swg"uÓjcwtcp"fg"hgt"eqpuvct"
gp"nc"tguqnwek„"fÓcvqticogpv"fg"nÓclwv0
Ï6" Actuacions no subvencionables
603" Pq"u„p"uwdxgpekqpcdngu"gp"gn"octe"fg"nc"

rtgugpv"Qtftg"ngu"cevwcekqpu"ugi¯gpvu<
c+" Ngu"cevwcekqpu"swg"uwrqukp"wpc"chgeek„"

uqdtg"gn"vgttkvqtk"q"uqdtg"cniwpu"fgnu"ugwu"xc-
nqtu"pcvwtcnu"uwrgtkqt"cn"dgpgÝek"codkgpvcn"swg"
rgtugiwgkzgp0
d+" Ngu"cevwcekqpu"fg"tguvcwtcek„"fg"¦qpgu"

chgevcfgu"rgt"cevkxkvcvu"gzvtcevkxgu0
e+" Ngu"cevwcekqpu"kpenqugu"gp"cnvtgu"n‡pkgu"

fÓclwv"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jc-
dkvcvig0
604" C"ofiu"fg"ngu"rtgxkuvgu"gp"nÓcrctvcv"3."u„p"

cevwcekqpu"pq"uwdxgpekqpcdngu"fkpu"fgnu"itwru"
403"k"503"ngu"ugi¯gpvu<
Hqtguvcekqpu"k"tghqtguvcekqpu"gp"vgttgu"pq"

cit§tkgu."kpenqgpv"nc"tgrqukek„"fg"hcnncfgu=
Guvcuucfgu"fg"ocvqnn."gnkokpcek„"fg"tguvgu."

cenctkfgu."vcnncfgu"fg"oknnqtc"k"ugngeek„"fg"vcp{u."
rqfgu"k"cnvtgu"vtgdcnnu"uknx‡eqngu"swg"vkpiwkp"rgt"
qdlgevkw"nc"oknnqtc"fg"nc"uwrgth‡ekg"hqtguvcn0
605" U„p"gzenqugu"fg"uwdxgpek„"ngu"rkuvgu"hq-

tguvcnu"k"cnvtgu"xkcnu"fg"4"q"ofiu"ogvtgu"fÓcorncfc."
c"gzegrek„"fg"ngu"fguetkvgu"c"nc"dcug"3060
606" Ngu"cevwcekqpu"fÓjcdknkvcek„"k"eqpfkek-

qpcogpv"fg"¦qpgu"fÓcrctecogpv"rgt"c"xgjkengu."
rtgxkuvgu"gp"gn"itwr"606."swg"ug"ukvw•p"gp"u”n"
wtd§"q"fg"vkrqnqikc"wtdcpc"¿pkecogpv"ugtcp"
uwdxgpekqpcdngu"gp"ecuqu"oqnv"lwuvkÝecvu"rgt"
vgpkt"tgncek„"fktgevc"cod"nÓqtfgpcek„"k"nÓ¿u"r¿dnke"
fg"nÓgurck0

CAPÍTOL 2
Línies d’ajuts i quantia dels ajuts

Ï7" Línies d’ajut
UÓguvcdngkzgp"vtgu"n‡pkgu"fÓclwvu."gp"hwpek„"

fg"nÓ§odkv"vgttkvqtkcn"fÓcrnkecek„"k"fg"nc"vkrqnq-
ikc"fg"nÓcevwcek„"uqnánkekvcfc."cod"nc"tgiwncek„"
ugi¯gpv<
703" N‡pkc"3<"Clwvu"cnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"

rtqvgeek„"gurgekcn0
70303" Cevwcekqpu"uwdxgpekqpcdngu0
U„p"uwdxgpekqpcdngu"ngu"cevwcekqpu"fgnu"itwru"

3."4."5"k"6"fg"nc"dcug"40
70304" Éodkv"fÓcrnkecek„0
NÓ§odkv"fÓcrnkecek„"u„p"gnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"

rtqvgeek„"gurgekcnu"ugi¯gpvu<"gnu"rcteu"pcvwtcnu"
fgn"Fgnvc"fg"nÓGdtg."Ckiwcoqnnu"fg"nÓGorqtf§."
Ecf‡/Oqkzgt„."Ecr"fg"Etgwu."gnu"Rqtvu."¥qpc"
Xqne§pkec"fg"nc"Icttqvzc."Ugttc"fg"Oqpucpv"k"Cnv"
Rktkpgw="gnu"rctcvigu"pcvwtcnu"fÓkpvgtflu"pcekqpcn"
fg"nc"xcnn"fgn"oqpguvkt"fg"Rqdngv."nÓCndgtc"k"Rgftc-
hqtec="nÓ§tgc"rtqvgikfc"fg"ngu"Knngu"Ogfgu0

Vcodfi"uÓkpenqw"nc"vqvcnkvcv"fg"nÓgurck"fgn"RGKP"
fgn"Fgnvc"fg"nÓGdtg."fgn"Oqpvit‡."fgn"Ocuu‡u"fg"
nÓCndgtc"k"fg"nc"¥qpc"xqne§pkec"fg"nc"Icttqvzc0
Nc"ectvqitcÝc"fgnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtq-

vgeek„"gurgekcn"gu"rqv"eqpuwnvct"c"ngu"qÝekpgu"
fgnu"gurcku"pcvwtcnu"k"c"ngu"fkuvkpvgu"ugwu"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."q"
dfi"c"nc"ugi¯gpv"r§ikpc"ygd"fgn"Fgrctvcogpv"fg"
Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."okvlcp›cpv"gn"ngevqt"
fg"ocrgu"OktcOqp<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnafgrct-

vcogpv1ectvqitcÝc1Ývzgu13@0
Ngu"cevwcekqpu"fgnu"itwru"ugi¯gpvu"fgÝpkvu"

gp"nc"dcug"4"uÓjcwtcp"fg"nqecnkv¦ct"gp"nc"ugxc"
vqvcnkvcv"c"nÓkpvgtkqt"fgnu"gurcku"fg"rtqvgeek„"gu-
rgekcn<"305+."306+."308+."309+."403+."404+."503+."504+."
505+."506+."604+"k"607+0
Ngu"cevwcekqpu"ugi¯gpvu"gu"rqftcp"nqecnkv-

¦ct"hqtc"fgnu"gurcku"fg"rtqvgeek„"gurgekcn."rgt”"
gp"kpftgvu"tgncekqpcvu"fktgevcogpv"cod"nc"ugxc"
qtfgpcek„."iguvk„"q"eqpugtxcek„<"304+."603+."605+."
606+."608+."609+."60:+"k"60;+0
NÓcevwcek„"303+"swgfc"gzenquc"fg"ngu"eqpukfgtc-

ekqpu"fg"nqecnkv¦cek„0"Rgn"swg"hc"c"nÓcevwcek„"307+"
ÐTgfceek„"fg"rtqlgevguÑ."nÓ§odkv"fg"nÓcevwcek„"
jcwt§"fg"eqornkt"gnu"etkvgtku"fg"nqecnkv¦cek„."
fÓceqtf"cod"ngu"vkrqnqikgu"fÓcevwcek„"c"swfl"hcek"
tghgtflpekc"gn"rtqlgevg0
704" N‡pkc"4<"Clwvu"cnu"gurcku"fgn"RGKP"*kpenququ"

gnu"gurcku"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222+"k"gnu"rtqrqucvu"
rgt"c"hqtoct"rctv"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"42220
70403" Cevwcekqpu"uwdxgpekqpcdngu0
U„p"uwdxgpekqpcdngu"ngu"cevwcekqpu"fgnu"itwru"

4."5"k"6"fg"nc"dcug"40
70404" Éodkv"fÓcrnkecek„0
NÓ§odkv"fÓcrnkecek„"u„p"gnu"gurcku"fgn"RGKP."

gnu"gurcku"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222"k"gnu"gurcku"
rtqrqucvu"rgt"c"hqtoct"rctv"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"
4222"*Ceqtf"IQX133414228."fg"7"fg"ugvgodtg."
rgn"swcn"gu"fgukipgp"¦qpgu"fÓgurgekcn"rtqvgeek„"
rgt"c"ngu"cwu"*¥GRC+"k"uÓcrtqxc"nc"rtqrquvc"fg"
nnqeu"fÓkorqtv§pekc"eqowpkv§tkc"*NKE+."gzenqgpv"
cswgnnu"§odkvu"swg"hqtogp"rctv"fÓwp"gurck"pcvwtcn"
rtqvgikv"gurgekÝecv"gp"nc"dcug"703040
Nc"ectvqitcÝc"fgnu"gurcku"fgn"RGKP"k"fg"nc"

Zctzc"Pcvwtc"4222"gu"rqv"eqpuwnvct"c"ngu"fku-
vkpvgu"ugwu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"
k"Jcdkvcvig."q"dfi"c"nc"ugi¯gpv"r§ikpc"ygd"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."
okvlcp›cpv"gn"ngevqt"fg"ocrgu"OktcOqp<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnafgrct-

vcogpv1ectvqitcÝc1Ývzgu13@0
Ngu"ugi¯gpvu"cevwcekqpu"fg"nc"dcug"4"uÓjcwtcp"

fg"nqecnkv¦ct"gp"nc"ugxc"vqvcnkvcv"c"nÓkpvgtkqt"fgnu"
gurcku<"403+."404+."503+."504+."505+."506+."604+"k"607+0
Ngu"cevwcekqpu"ugi¯gpvu"gu"rqftcp"nqecnkv¦ct"

hqtc"fgnu"gurcku."rgt”"gp"kpftgvu"tgncekqpcvu"fktge-
vcogpv"cod"nc"ugxc"qtfgpcek„."iguvk„"q"eqpugt-
xcek„<"603+."605+."606+."608+."609+."60:+"k"60;+0
705" N‡pkc"5<"Clwvu"c"ngu"¦qpgu"jwokfgu0
70503" Cevwcekqpu"uwdxgpekqpcdngu0
U„p"uwdxgpekqpcdngu"ngu"cevwcekqpu"fgnu"itwru"

4."5"k"6"fg"nc"dcug"40
70504" Éodkv"fÓcrnkecek„0
NÓ§odkv"fÓcrnkecek„"u„p"ngu"¦qpgu"jwokfgu"

kpenqugu"gp"nÓKpxgpvctk"fg"¦qpgu"jwokfgu"fg"
Ecvcnwp{c."gzegrvwcpv"cswgnngu"swg"gu"nqecnkv¦gp"
gp"gurcku"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222."gp"gurcku"
rtqrqucvu"rgt"hqtoct"rctv"fg"nc"Zctzc"Pcvwtc"
4222."gp"gurcku"fgn"RGKP"q"gp"gurcku"pcvwtcnu"
fg"rtqvgeek„"gurgekcn0
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Nc"vqvcnkvcv"fg"ngu"cevwcekqpu"rtqrqucfgu"gp"
cswguvc"n‡pkc"fÓclwvu"uÓjcwtcp"fg"nqecnkv¦ct"q"gp"nc"
ocvgkzc"¦qpc"jwokfc"q"gp"kpftgvu"oqnv"rtqrgtu"
k"tgncekqpcvu"fktgevcogpv"cod"nc"ugxc"qtfgpcek„."
iguvk„"q"eqpugtxcek„0
Nc"ectvqitcÝc"fg"ngu"¦qpgu"jwokfgu"kpenqugu"

gp"nÓKpxgpvctk"fg"ngu"¦qpgu"jwokfgu"fg"Ecvcnwp{c"
gu"rqv"eqpuwnvct"c"ngu"fkuvkpvgu"ugwu"fgn"Fgrct-
vcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."q"dfi"c"nc"
ugi¯gpv"r§ikpc"ygd"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"
Codkgpv"k"Jcdkvcvig."okvlcp›cpv"gn"ngevqt"fg"
ocrgu"OktcOqp<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnafgrct-

vcogpv1ectvqitcÝc1Ývzgu13@0
Ï8" Quantia dels ajuts
Nc"swcpvkc"fgnu"clwvu"uÓjc"fg"fgvgtokpct"fg"

nc"ocpgtc"ugi¯gpv<
803" Nc"swcpvkc"fgnu"clwvu"eqttgurqpgpvu"c"nc"

N‡pkc"3"fgnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"gurgekcn"
uÓguvcdnkt§"okvlcp›cpv"nÓcrnkecek„"fÓwp"rgtegpvcvig"
fÓcvqticogpv"rgt"c"ecfc"uqnánkekvwf."fgvgtokpcv"
gp"dcug"c"nc"rwpvwcek„"qdvkpiwfc"gp"gn"dctgo"
guvcdngtv"c"nc"dcug"320"Gnu"rgtegpvcvigu"c"crnkect"
ugtcp"gnu"ugi¯gpvu<
c+" rwpvwcek„"fg"2"c"5.;;"rwpvu<"2/42'=
d+" rwpvwcek„"fg"6"c"7.;;"rwpvu<"43/62'=
e+" rwpvwcek„"fg"8"c":.;;"rwpvu<"63/92'=
f+" rwpvwcek„"fg";"c"32.;;"rwpvu<"93/:7'=
g+" rwpvwcek„"fÓ33"c"34"rwpvu<":8/322'0
804" Nc"swcpvkc"fgnu"clwvu"eqttgurqpgpvu"c"ngu"

n‡pkgu"4"k"5"uÓguvcdnkt§"okvlcp›cpv"nÓcrnkecek„"fÓwpc"
swqvc"q"rgtegpvcvig"fÓcvqticogpv"eqowpc"rgt"c"
vqvu"gnu"gpu"nqecnu."swg"pq"ugt§"kphgtkqt"cn"92'."
k"wpc"cnvtc"rgt"c"nc"tguvc"fg"dgpgÝekctku"swg"pq"
ugt§"kphgtkqt"cn":2'0"Gnu"rgtegpvcvigu"c"crnkect"gu"
fgvgtokpctcp"vgpkpv"gp"eqorvg"ngu"uqnánkekvwfu"rtg-
ugpvcfgu"k"ngu"fkurqpkdknkvcvu"rtguuwrquv§tkgu0
805" NÓkorqtv"fg"ecfc"clwv"fiu"nc"swcpvkvcv"

tguwnvcpv"fÓcrnkect"gn"rgtegpvcvig"rtgxkuv"gp"gnu"
crctvcvu"cpvgtkqtu"uqdtg"gn"rtguuwrquv"fg"nÓce-
vwcek„"swg"ug"uwdxgpekqpc."cod"gn"o§zko"fg"nc"
uwdxgpek„"uqnánkekvcfc."k"gp"vqv"ecu"cod"wp"o§zko"
fg"520222"gwtqu"gp"gn"ecu"fÓgpu"nqecnu"k"fg"320222"
gwtqu"rgt"c"nc"tguvc"fg"dgpgÝekctku0
806" Rgt"c"nc"tgfceek„"fg"rtqlgevgu"rtgxkuvqu"

gp"gn"itwr"307"fg"nc"dcug"4."nÓkorqtv"o§zko"fiu"
fg"50222"gwtqu0
807" Gn"rgtegpvcvig"fÓcvqticogpv"uÓcrnkect§"

tgurgevg"gn"rtguuwrquv"uwdxgpekqpcdng"fg"nÓce-
vwcek„0"UÓgpvfip"rgt"rtguuwrquv"uwdxgpekqpcdng"
gn"rtguuwrquv"fÓcswgnngu"cevwcekqpu"swg"uÓcfkwgp"
cod"ngu"dcugu"fg"nÓQtftg0"Gn"rtguuwrquv"fÓgzgew-
ek„"fÓcswgnngu"cevwcekqpu"swg"swgfkp"gzenqugu"rgt"
ngu"dcugu"fg"nÓQtftg"fÓclwvu."pq"gu"eqpukfgtctcp"
gp"gn"e”orwv"rgt"fgvgtokpct"nc"swcpvkc"fg"nc"
uwdxgpek„"c"cvqtict0
808" NÓkorqtv"fg"nÓclwv"cvqticv"gp"ecr"ecu"pq"

rqft§."c•nncfcogpv"k"gp"eqpewttflpekc"cod"cnvtgu"
uwdxgpekqpu."uwrgtct"gn"rtguuwrquv"fg"nÓcevkxkvcv"
c"fgugpxqnwrct"rgn"dgpgÝekctk0
809" NÓKXC"ugt§"fgurguc"uwdxgpekqpcdng"

ugortg"swg"gn"dgpgÝekctk"cetgfkvk."okvlcp›cpv"
fgenctcek„."swg"pÓfiu"eqpuwokfqt"Ýpcn0

CAPÍTOL 3
DgpgÝekctku."uqnánkekvwfu"k"fqewogpvcek„
Ï9" DgpgÝekctku
903" Rqfgp"ugt"dgpgÝekctku"fgnu"clwvu"tgiwncvu"

gp"cswguvgu"dcugu<
c+" gnu"gpu"nqecnu=

d+" ngu"rgtuqpgu"h‡ukswgu<"rtqrkgvctku."eq-
rtqrkgvctku."ocuqxgtu"k"vkvwnctu"fÓgzrnqvcekqpu"
hqtguvcnu"k"cit§tkgu."egfkfgu"gp"cttgpfcogpv."
eqpvtcevg"fg"rctegtkc"q"cnvtc"hqtoc"fg"eguuk„"
fg"nÓgzrnqvcek„=
e+" ngu"rgtuqpgu"lwt‡fkswgu"ugpug"§pko"fg"nwetg"

vkvwnctu"fgnu"vgttgp{u"q"vkvwnctu"fÓgzrnqvcekqpu"
hqtguvcnu"k"cit§tkgu."egfkfgu"gp"cttgpfcogpv."
eqpvtcevg"fg"rctegtkc"q"cnvtc"hqtoc"fg"eguuk„"q"
cwvqtkv¦cek„"fg"nÓgzrnqvcek„"q"fg"nc"iguvk„"cod"
v‡vqn"fgiwfcogpv"hqtocnkv¦cv="k"ngu"swg"fkurqukp"
fg"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"nÓCfokpkuvtcek„"eqorgvgpv"
rgn"swg"hc"cnu"fqokpku"r¿dnkeu"jkft§wnke"k"oc-
tkvkoqvgttguvtg0
f+" Ngu"citwrcekqpu"fg"rgtuqpgu"h‡ukswgu"q"

lwt‡fkswgu."r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu."ngu"eqowpkvcvu"
fg"dfipu"q"swcnugxqn"cnvtg"vkrwu"fÓwpkvcv"geq-
p”okec"q"rcvtkoqpk"ugrctcv"swg."gpectc"swg"
pq"vkpiwk"rgtuqpcnkvcv"lwt‡fkec."rwiwk"eqornkt"
gnu"rtqlgevgu."cevkxkvcvu"q"eqorqtvcogpvu"q"gu"
vtqdkp"gp"nc"ukvwcek„"swg"oqvkxc"nc"eqpeguuk„"fg"
nc"uwdxgpek„0
g+" Ngu"rgtuqpgu"lwt‡fkswgu"cod"§pko"fg"nwetg"

vkvwnctu"fgnu"vgttgp{u"q"vkvwnctu"fÓgzrnqvcekqpu"
hqtguvcnu"k"cit§tkgu."egfkfgu"gp"cttgpfcogpv."
eqpvtcevg"fg"rctegtkc"q"cnvtc"hqtoc"fg"eguuk„"fg"
nÓgzrnqvcek„"q"fg"nc"iguvk„"cod"v‡vqn"fgiwfcogpv"
hqtocnkv¦cv0
904" Swcp"gu"vtcevk"fÓcitwrcekqpu"fg"rgtuqpgu"

h‡ukswgu"q"lwt‡fkswgu."r¿dnkswgu"q"rtkxcfgu"ugpug"
rgtuqpcnkvcv."uÓjcp"fg"hgt"eqpuvct"gzrtguucogpv"
c"nc"uqnánkekvwf"gnu"eqortqokuqu"fÓgzgewek„"cuuw-
okvu"rgt"ecfc"ogodtg"fg"nÓcitwrcek„."swg"vkpftcp"
nc"eqpukfgtcek„"fg"dgpgÝekctku0"Gp"swcnugxqn"ecu."
uÓjcwt§"fg"pqogpct"wp"tgrtgugpvcpv"q"crqfgtcv"
¿pke"fg"nÓcitwrcek„."cod"rqfgtu"uwÝekgpvu"rgt"
eqornkt"ngu"qdnkicekqpu"swg."eqo"c"dgpgÝekctk."
eqttgurqpgp"c"nÓcitwrcek„0"Pq"gu"rqft§"fkuuqn-
ftg"nÓcitwrcek„"Ýpu"swg"jcik"vtcpueqttgiwv"gn"
vgtokpk"fg"rtguetkrek„"rtgxkuv"cnu"ctvkengu"5;"k"
87"fg"nc"Nngk"5:14227."fg"39"fg"pqxgodtg."ig-
pgtcn"fg"uwdxgpekqpu"*DQG"p¿o0"498."fg"3:"fg"
pqxgodtg"fg"4225+0
905" Gnu"gpu"nqecnu"k"ngu"rgtuqpgu"h‡ukswgu"k"

lwt‡fkswgu"rqfgp"uqnánkekvct"gnu"clwvu"c"ngu"cevwc-
ekqpu"fÓgfwecek„"codkgpvcn"k"gfkek„"fg"ocvgtkcn"
fkxwnicfqt"gpectc"swg"pq"ukiwkp"vkvwnctu"fg"ecr"
vgttgp{"q"gzrnqvcek„."ugortg"swg"vkpiwkp"wpc"
xkpewncek„"vgttkvqtkcn"cod"nÓgurck"q"swg"nÓqdlgevg"
fg"nc"ugxc"vgo§vkec"ukiwk"ukoknct0
906" Gnu"gpu"nqecnu"rqfgp"uqnánkekvct"uwdxgpek„"

rgt"c"vgttgp{u"eqowpcnu."Ýpswgu"fg"vkvwnctkvcv"
owpkekrcn"q"fÓ¿u"r¿dnke0"Vcodfi"rqfgp"uqnánkekvct"
uwdxgpekqpu"rgt"c"cevwcekqpu"gp"vgttgp{u"fg"
fqokpk"r¿dnke"jkft§wnke"q"octkvkoqvgttguvtg"
ugortg"swg"fkurqukp"fg"nÓcwvqtkv¦cek„"fg"nÓCf-
okpkuvtcek„"eqorgvgpv0

Ï:" Sol·licituds
:03" Ngu"uqnánkekvwfu"uÓjcp"fg"hqtocnkv¦ct"gp"

nÓkortflu"pqtocnkv¦cv"swg"hceknkvct§"gn"Fgrctvc-
ogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"k"uÓjcp"fg"
rtgugpvct"fkpu"fgn"vgtokpk"swg"kpfkec"nc"eqpxq-
ecv”tkc0"Gu"rqftcp"rtgugpvct"c"ngu"qÝekpgu"fgnu"
rcteu"pcvwtcnu"k"fgnu"cnvtgu"gurcku"pcvwtcnu"fg"
rtqvgeek„"gurgekcn."cnu"ugtxgku"vgttkvqtkcnu"fgn"
Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"q"
cnu"ugtxgku"egpvtcnu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"
Codkgpv"k"Jcdkvcvig."k"rgt"swcnugxqn"fgnu"cn-
vtgu"okvlcpu"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"5:06"fg"nc"Nngk"
5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"

ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿0
Gnu"kpvgtguucvu"rqfgp"qdvgpkt"gnu"kortguqu"rgt"

Kpvgtpgv"c"nÓcftg›c"gngevt”pkec"ugi¯gpv<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnafgrct-

vcogpv1cevwcekqpuakaugtxgku1clwvu1kpkek0lur@
:04" Rgt"c"ecfc"eqpxqecv”tkc."gnu"dgpgÝekctku"

jcwtcp"fg<
c+" Rtgugpvct"wpc"¿pkec"uqnánkekvwf"fÓclwv0
d+" NÓcevwcek„"rtqrqucfc"gp"nc"uqnánkekvwf"fÓclwv"

uÓjcwt§"fg"eqttgurqpftg"cod"wp"rtqlgevg"wpkvctk0"
Pq"ugtcp"cfogugu"cevwcekqpu"ugpug"eqjgtflpekc"
vgttkvqtkcn."pk"hwpekqpcn."pk"tgncekqpcfgu"gpvtg"
gnngu0
e+" Cswguv"rtqlgevg"wpkvctk"jcwt§"fg"eqttgu-

rqpftg"cod"wp"¿pke"itwr"fÓcevwcekqpu"fgnu"6"
rtgxkuvqu"c"nc"dcug"40
f+" Gp"ecu"swg"gn"rtqlgevg"rtgxgik"cevwcekqpu"

pq"rtgxkuvgu"rgt"cswguvc"Qtftg."gu"eqpukfgtctcp"
pq"uwdxgpekqpcdngu"k"gn"ugw"rtguuwrquv"fÓgzg-
ewek„"pq"ugt§"vkpiwv"gp"eqorvg"gp"nc"xcnqtcek„"
geqp”okec"fg"nÓclwv"c"cvqtict0
g+" Gp"ecu"swg"gn"rtqlgevg"rtgxgik"cevwcekqpu"

fg"ofiu"fÓwp"itwr"fg"nc"dcug"4."ugtcp"cfogugu"c"
vt§okv"¿pkecogpv"cswgnngu"cevwcekqpu"fgn"itwr"
fÓcevwcekqpu"fg"nc"dcug"4"swg"ofiu"rwpvwcek„"
qdvkpiwk"cod"gnu"etkvgtku"fg"rtkqtkv¦cek„"guvc-
dngtvu"c"nc"dcug"320
:05" Nc"rtgugpvcek„"fg"nc"uqnánkekvwf"fÓclwv"

kornkec"nc"rngpc"ceegrvcek„"fg"ngu"dcugu"tgiw-
ncfqtgu0

Ï;" Documentació
;03" Ngu"uqnánkekvwfu"jcwtcp"fÓcpct"ceqorc-

p{cfgu"fg"nc"fqewogpvcek„"ugi¯gpv<
;0303" Uk"gn"uqnánkekvcpv"fiu"wpc"rgtuqpc"h‡uk-

ec"*rtqrkgvctk."eqrtqrkgvctk."ocuqxgt"q"vkvwnct"
fÓgzrnqvcek„+<
c+" E”rkc"eqorwnucfc"fgn"FPK"fgn"rtqrkgvctk0"

Vcodfi"ecnft§"nc"e”rkc"eqorwnucfc"fgn"FPK"fgn"
uqnánkekvcpv"swcp"ukiwk"fkhgtgpv"fgn"rtqrkgvctk0
d+" E”rkc"eqorwnucfc"fg"nc"fqewogpvcek„"

cetgfkvcvkxc"fg"nc"vkvwnctkvcv"fg"ngu"Ýpswgu"qdlgevg"
fÓcevwcek„"*guetkrvwtc"r¿dnkec"tgikuvtcfc."pqvc"
ukorng"fgn"Tgikuvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"q"egtvkÝecv"fg"
fqokpk"k"e§ttgiwgu+"q"fg"nÓgzrnqvcek„0"Gp"ecu"fg"
uqnánkekvcpvu"swg"gp"gnu"fcttgtu"ekpe"cp{u"cpvgtkqtu"
lc"jcikp"cetgfkvcv"cswguv"eqpegrvg"cn"ocvgkz"
Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."
¿pkecogpv"jcwtcp"fg"rtgugpvct"wpc"fgenctc-
ek„"lwtcfc"qp"kpfkswkp"swg"pq"uÓjc"rtqfw•v"ecr"
xctkcek„"gp"nc"rtqrkgvcv"fg"nc"Ýpec"tgurgevg"c"nc"
fqewogpvcek„"lc"rtgugpvcfc"k"kpfkectcp"gp"swkp"
cp{"k"rgt"swkp"eqpegrvg"nc"xcp"rtgugpvct0
e+" Gp"gn"ecu"fg"vkvwnctu"fÓgzrnqvcekqpu."fqew-

ogpvcek„"cetgfkvcvkxc"fg"nc"vkvwnctkvcv"fg"nÓgzrnq-
vcek„"*eqpvtcevg"fg"eguuk„."cttgpfcogpv"q"ukoknct"
cod"wpc"fwtcfc"o‡pkoc"fg"7"cp{u+"k"cwvqtkv¦cek„"
gzrtguuc"fgn"rtqrkgvctk"q"rtqrkgvctku"fgnu"vgttgp{u"
c"uqnánkekvct"nÓclwv"k"c"ghgevwct/jk"nc"kpxgtuk„0
f+" Gp"gn"ecu"fg"eqrtqrkgvcv"fgnu"vgttgp{u."rq-

fgtu"pqvctkcnu"q"cwvqtkv¦cek„"gzrtguuc"fg"nc"tguvc"
fg"rtqrkgvctku"fg"nc"Ýpec"rgt"uqnánkekvct"k"rgtegdtg"
nÓclwv"gp"pqo"fg"vqvu"gnu"eqrtqrkgvctku0
;0304" Uk"gn"uqnánkekvcpv"fiu"wp"gpu"nqecn<
c+" Ceqtf"fg"uqnánkekvct"nÓclwv"rtgu"rgt"nÓ”ticp"

eqorgvgpv0
d+" E”rkc"eqorwnucfc"fgn"FPK"fgn"tgrtgugp-

vcpv0
e+" E”rkc"eqorwnucfc"fgn"PKH"fg"nÓgpu"nq-

ecn0
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f+" E”rkc"eqorwnucfc"fg"nc"fqewogpvcek„"
cetgfkvcvkxc"fg"nc"vkvwnctkvcv"fg"nc"Ýpec"q"Ýpswgu"
qdlgevg"fÓcevwcek„"*egtvkÝecv"fg"nÓclwpvcogpv"gp"
swfl"kpfkswk"swg"nc"Ýpec"eqpuvc"gp"nÓkpxgpvctk"
fg"dfipu"kooqdngu"fg"nÓclwpvcogpv."guetkrvwtc"
r¿dnkec"tgikuvtcfc."pqvc"ukorng"fgn"Tgikuvtg"fg"
nc"Rtqrkgvcv"q"egtvkÝecv"fg"fqokpk"k"e§ttgiwgu+0"
Gp"ecu"fg"ecokpu."ecnft§"cetgfkvct"okvlcp›cpv"
egtvkÝecv"nc"ugxc"vkvwnctkvcv0
g+" Cwvqtkv¦cek„"q"uqnánkekvwf"fÓcwvqtkv¦cek„."

uk"fiu"gn"ecu."fg"nÓCfokpkuvtcek„"eqorgvgpv"rgt"
cswgnngu"cevwcekqpu"gp"vgttgp{u"fg"fqokpk"r¿dnke"
jkft§wnke"q"octkvkoqvgttguvtg0
h+" Gnu"eqpugnnu"eqoctecnu"k"eqpuqteku"jcwtcp"

fÓcflwpvct"wp"egtvkÝecv"cetgfkvcpv"nc"vkvwnctkvcv"
eqowpcn."owpkekrcn"q"r¿dnkec"fgnu"vgttgp{u"k"
Ýpswgu"qdlgevg"fg"nc"uwdxgpek„"k"cetgfkvcpv"swg"
uÓcevwc"rgt"fgngicek„"k"cod"nÓcwvqtkv¦cek„"fgnu"
clwpvcogpvu0
;0305" Uk"gn"uqnánkekvcpv"fiu"wpc"rgtuqpc"lw-

t‡fkec<
c+" E”rkc"eqorwnucfc"fgn"PKH"fg"nc"rgtuqpc"

lwt‡fkec0
d+" E”rkc"eqorwnucfc"fgn"FPK"fg"nc"rgtuqpc"

swg"ukipc"nc"uqnánkekvwf"*tgrtgugpvcpv"ngicn+0
e+" E”rkc"eqorwnucfc"fg"nc"fqewogpvcek„"

cetgfkvcvkxc"fgnu"rqfgtu"c"hcxqt"fgn"tgrtgugpvcpv"
ngicn"q"ceqtf"fg"uqnánkekvct"nÓclwv"rtgu"rgt"nÓ”ticp"
eqorgvgpv"fg"nÓcuuqekcek„"q"gpvkvcv0"Rgt"c"ngu"
gortgugu"cod"ofiu"fg"72"vtgdcnncfqtu"fgenctcek„"
cetgfkvcvkxc"fgn"eqornkogpv"fg"nÓqdnkicek„"swg"
rtgxgw"nÓctvkeng"5:03"fg"nc"Nngk"3513;:4."fg"9"
fÓcdtkn."fÓkpvgitcek„"uqekcn"fg"okpwux§nkfu."q"gn"
Tgkcn"fgetgv"58614227."fg":"fÓcdtkn."rgn"swcn"gu"
tgiwnc"gn"eqornkogpv"cnvgtpcvkw"cod"ect§evgt"
gzegrekqpcn"fg"nc"swqvc"fg"tgugtxc"gp"hcxqt"fgnu"
vtgdcnncfqtu"cod"fkuecrcekvcv0
f+" E”rkc"eqorwnucfc"fgnu"guvcvwvu"fg"eqpuvk-

vwek„"fg"nÓgpvkvcv"fgiwfcogpv"tgikuvtcvu"rgn"eqt-
tgurqpgpv"Tgikuvtg"*Ogtecpvkn."fÓCuuqekcekqpu."
gve0+0"Gp"ecu"fg"uqnánkekvcpvu"swg"gp"gnu"fcttgtu"
ekpe"cp{u"cpvgtkqtu"lc"jcikp"cetgfkvcv"cswguv"
eqpegrvg"cn"ocvgkz"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Co-
dkgpv"k"Jcdkvcvig."¿pkecogpv"jcwtcp"fg"rtgugpvct"
wpc"fgenctcek„"lwtcfc"qp"kpfkswkp"swg"pq"uÓjc"
rtqfw•v"ecr"xctkcek„"gp"gnu"guvcvwvu"rtgugpvcvu"
gp"gnu"cnvtgu"cp{u"k"kpfkecpv"nÓcp{."nnqe"k"eqpegrvg"
qp"gnu"xcp"rtgugpvct0
g+" E”rkc"eqorwnucfc"fg"nc"fqewogpvcek„"

cetgfkvcvkxc"fg"nc"vkvwnctkvcv"fg"nc"Ýpec"q"Ýpswgu"
qdlgevg"fÓcevwcek„"*guetkrvwtc"r¿dnkec"tgikuvtc-
fc."pqvc"ukorng"fgn"Tgikuvtg"fg"nc"Rtqrkgvcv"q"
egtvkÝecv"fg"fqokpk"k"e§ttgiwgu+0
h+" Gp"ecu"swg"nc"rgtuqpc"lwt‡fkec"pq"ukiwk"

nÓ¿pkec"vkvwnct."rqfgtu"pqvctkcnu"q"cwvqtkv¦cek„"
ukipcfc"rgt"nc"tguvc"fg"vkvwnctu"c"hcxqt"fg"nc"rgt-
uqpc"lwt‡fkec"q"gpvkvcv0
i+" Rgn"swg"hc"c"ngu"rgtuqpgu"lwt‡fkswgu"vkvw-

nctu"fÓgzrnqvcekqpu."fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"
fÓcswguvc"vkvwnctkvcv"*eqpvtcevg"fg"eguuk„."cttgp-
fcogpv"q"ukoknct"cod"wpc"fwtcfc"o‡pkoc"fg"
ekpe"cp{u+"k"cwvqtkv¦cek„"gzrtguuc"fgn"rtqrkgvctk"
q"rtqrkgvctku"fgnu"vgttgp{u"c"uqnánkekvct"nÓclwv"k"c"
ghgevwct/jk"nc"kpxgtuk„0
j+" Rgn"swg"hc"c"ngu"rgtuqpgu"lwt‡fkswgu"pq"

rtqrkgv§tkgu"c"swfl"hc"tghgtflpekc"nc"dcug"9030e+."
fqewogpvcek„"cetgfkvcvkxc"fgn"ftgv"fÓgzrnqvcek„"
q"fg"iguvk„"*ceqtf"fg"ewuv”fkc+"k"cnvtgu"cwvqtkv-
¦cekqpu"rgtvkpgpvu0
;0306" Uk"gn"uqnánkekvcpv"gu"eqttgurqp"cod"cniw-

pc"fg"ngu"vkrqnqikgu"fguetkvgu"c"nc"dcug"9030f+<

c+" Ecfc"ogodtg"fg"nÓcitwrcek„"jcwt§"fg"
rtgugpvct"nc"fqewogpvcek„"swg"gnu"eqttgurqp"gp"
hwpek„"fg"nc"ugxc"eqpfkek„"fg"dgpgÝekctk"ugiqpu"
gnu"crctvcvu"9030c+."9030d+."9030e+"”"9030g+0
d+" Ceqtf"fgnu"ogodtgu"fg"nÓcitwrcek„"gp"gn"

swcn"gu"fgvgtokpk<"wp"tgrtgugpvcpv"q"crqfgtcv"
¿pke"cod"rqfgtu"uwÝekgpvu"rgt"eqornkt"ngu"qdnk-
icekqpu"swg"eqo"c"dgpgÝekctk"eqttgurqpiwkp"
c"nÓcitwrcek„="gnu"eqortqokuqu"fÓgzgewek„"fg"
ecfc"ogodtg"uqdtg"nÓcevwcek„"rtgxkuvc"k"gn"itcw"
fg"rctvkekrcek„"fg"ecfc"ogodtg"uqdtg"nc"uwd-
xgpek„"uqnánkekvcfc0
;0307" Rgt"c"vqvu"gnu"uqnánkekvcpvu<
c+" Ogo”tkc"fguetkrvkxc"fgvcnncfc"k"lwuvkÝ-

ecvkxc"fg"nÓcevwcek„"ukipcfc"rgt"nc"rgtuqpc"uqn/
nkekvcpv."q"gn"ugw"tgrtgugpvcpv0
d+" Rtguuwrquv"fguinquucv"fg"nÓcevwcek„"ukipcv"

rgt"nc"rgtuqpc"uqnánkekvcpv"q"gn"ugw"tgrtgugpvcpv."
swg"jcwt§"fg"eqpvgpkt."uk"guecw."gnu"crctvcvu"ug-
i¯gpvu<"guvcv"fÓcokfcogpvu."rtgwu"gngogpvcnu."
rtgwu"fgueqorquvqu."rtgwu"wpkvctku"k"rtguuwrquv"
fÓgzgewek„0
e+" Ocrc"vqrqit§Ýe"q"qtvqhqvqocrc"c"guecnc"

3<470222"q"3<720222"qp"guvkiwk"fgÝpkfc"enctcogpv"
nÓ§tgc"fg"nÓcevwcek„"q"cevwcekqpu"rgt"ngu"swcnu"ug"
uqnánkekvc"nÓclwv0"Nc"ectvqitcÝc"gu"rqv"qdvgpkt"c"nc"
r§ikpc"ygd"fg"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c"
*yyy0kee0gu+0
f+" Ocrc"vqrqit§Ýe"q"qtvqhqvqocrc"c"guecnc"

3<320222"q"3<70222"qp"guvkiwk"fgÝpkfc"enctcogpv"
nÓ§tgc"fg"nÓcevwcek„"q"cevwcekqpu"rgt"ngu"swcnu"ug"
uqnánkekvc"nÓclwv0"Nc"ectvqitcÝc"gu"rqv"qdvgpkt"c"nc"
r§ikpc"ygd"fg"nÓKpuvkvwv"Ectvqit§Ýe"fg"Ecvcnwp{c"
*yyy0kee0gu+0
g+" Kortflu"fg"vtcpuhgtflpekc"dcpe§tkc"rgt"etg-

fkvqtu"rctvkewnctu"fg"nc"Igpgtcnkvcv"fg"Ecvcnwp{c"
fgiwfcogpv"ukipcv"k"ugignncv"rgt"nÓgpvkvcv"dcpe§tkc"
eqttgurqpgpv"fgn"rgtegrvqt0
h+" Fgenctcek„"swg"gn"uqnánkekvcpv"guv§"cn"eqttgpv"

fg"ngu"qdnkicekqpu"vtkdwv§tkgu"k"cod"nc"Ugiwtgvcv"
Uqekcn0
i+" Fgenctcek„"tghgtgpv"c"uk"gn"uqnánkekvcpv"fiu"

eqpuwokfqt"Ýpcn"fg"nÓKXC."q"pq0
;04" Gp"gnu"hqtownctku"pqtocnkv¦cvu"fg"uqn/

nkekvwf"fg"nÓclwv"jcp"fg"eqpuvct"ngu"fgenctcekqpu"
ugi¯gpvu<
c+" Fgenctcek„"fg"uk"uÓjc"fgocpcv"k1q"qdvkp-

iwv"cniwp"cnvtg"clwv"geqp”oke"rgt"c"nc"ocvgkzc"
cevwcek„0
d+" Fgenctcek„"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"3509"fg"

nc"Nngk"5:14225."39"fg"pqxgodtg."igpgtcn"fg"
uwdxgpekqpu0
;05" Uk"cniwpu"fgnu"fqewogpvu"swg"uÓjcp"

fÓcflwpvct"c"nc"uqnánkekvwf"fÓceqtf"cod"ngu"dc-
ugu."lc"hkiwtfiu"gp"rqfgt"fgn"Fgrctvcogpv"fg"
Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."gn"uqnánkekvcpv"rqft§"
ceqnnkt/ug"c"nÓguvcdngtv"gp"nÓctvkeng"570h"fg"nc"Nngk"
5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"tfliko"lwt‡fke"fg"
ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"fgn"rtqegfkogpv"
cfokpkuvtcvkw"eqo¿."fiu"c"fkt."rqft§"pq"rtgugpvct/
nqu."ugortg"swg"gu"hcek"eqpuvct"nc"fcvc"k"nÓ”ticp"q"
fgrgpfflpekc"gp"swfl"xcp"ugt"rtgugpvcvu."ckz‡"eqo"
gn"p¿ogtq"fÓgzrgfkgpv"gp"gn"swcn"guvkiwkp"kpeqt-
rqtcvu."uk"gn"eqpgkz."k"swcp"pq"jcikp"vtcpueqttgiwv"
ofiu"fg"ekpe"cp{u"fgu"fg"nc"ugxc"rtgugpvcek„."k"
gu"eqpÝtok"nc"kpgzkuvflpekc"fg"xctkcekqpu0"Gp"
gnu"uwr”ukvu"fÓkorquukdknkvcv"ocvgtkcn"fÓqdvgpkt"
gn"fqewogpv."nÓ”ticp"eqorgvgpv"rqft§"tgswgtkt"
cn"uqnánkekvcpv"nc"ugxc"rtgugpvcek„0
;06" Gp"ecu"swg"gn"uqnánkekvcpv"pq"crqtvk"vqvc"

nc"fqewogpvcek„"kpfkecfc"gp"cswguvc"dcug."ugÓn"

tgswgtkt§"rgtswfl"nc"rtgugpvk"gp"wp"vgtokpk"fg"32"
fkgu0"Gp"ecu"fg"pq"crqtvct/nc."gu"eqpukfgtct§"swg"
fgukuvgkz"fg"nc"ugxc"uqnánkekvwf."rtflxkc"nc"tguqnwek„"
eqttgurqpgpv0"Gp"gn"ecu"swg"nc"fqewogpvcek„"
tgswgtkfc"jcik"fg"ugt"hceknkvcfc"rgt"wp"vgtegt"
qticpkuog"qÝekcn"k"gn"vgtokpk"pgeguuctk"rgt"nc"
ugxc"gzrgfkek„"uwrgtk"gnu"32"fkgu."ugt§"pgeguuctk"
swg"gn"uqnánkekvcpv"rtgugpvk"e”rkc"fg"nc"uqnánkekvwf"
tgcnkv¦cfc"gp"cswguv"qticpkuog"fkpu"fgn"vgtokpk"
fg"32"fkgu"kpfkecv0
Nc"Tguqnwek„"swg"fgenctc"gn"fgukuvkogpv"fg"nc"

uqnánkekvwf"eqttgurqp"cn"ecr"fgn"Ugtxgk"eqorgvgpv"
rgt"c"nc"vtcokvcek„"fg"nc"n‡pkc"fg"uwdxgpekqpu"fg"
swfl"gu"vtcevk."fÓceqtf"cod"gn"rtgxkuv"c"nc"dcug"
330"Eqpvtc"cswguvc"tguqnwek„"gu"rqv"kpvgtrquct"
tgewtu"fÓcn›cfc"fcxcpv"fgn"fktgevqt"igpgtcn"fgn"
Ogfk"Pcvwtcn0
;070" Rgt"cnvtc"dcpfc."vcodfi"gu"rqft§"tgswgtkt"

cn"uqnánkekvcpv"gn"eqornkogpv"fg"nÓguvcdngtv"cn"rwpv"
:04."gp"gn"ugpvkv"swg"nÓcevwcek„"uwdxgpekqpcdng"gu"
eqttgurqpiwk"c"wp"¿pke"itwr"fÓcevwcekqpu"fgnu"
fgÝpkvu"c"nc"dcug"40

CAPÍTOL 4
Criteris, tramitació i resolució

Ï32" Criteris de priorització
3203" Ngu"uwdxgpekqpu"gu"eqpegfktcp"rgn"rtq-

egfkogpv"fg"eqpewttflpekc"eqorgvkvkxc"fÓceqtf"
cod"gnu"etkvgtku"fg"rtkqtkv¦cek„"rtgxkuvqu"gp"
cswguvc"dcug"k"dcucvu"gp"nc"rwpvwcek„"qdvkpiwfc"
k"gp"hwpek„"fgn"etflfkv"fkurqpkdng0
3204" Ngu"uqnánkekvwfu"fg"uwdxgpek„"gu"rwp-

vwctcp"fg"nc"ugi¯gpv"ocpgtc<
c+" Rgn"swg"hc"c"ngu"uqnánkekvwfu"swg"rtgxgikp"

cevwcekqpu"fgn"itwr"3"fg"nc"dcug"4."gu"rwpvwctcp"
ugiqpu"nc"ugxc"eqpvtkdwek„"c"nc"eqpugtxcek„"q"
oknnqtc"fg"ngu"cevkxkvcvu"vtcfkekqpcnu"k1q"fg"nc"
swcnkvcv"fg"xkfc"fgnu"jcdkvcpvu"fgnu"rcteu."nc"ugxc"
kpekfflpekc"rqukvkxc"gp"gn"fgugpxqnwrcogpv"uqu-
vgpkdng"fgn"vgttkvqtk"k"ugiqpu"nc"eqpvtkdwek„"c"wpc"
oknnqt"rgtegrek„"uqekcn"fg"nÓgurck"*2/:"rwpvu+=
d+" Rgn"swg"hc"c"ngu"uqnánkekvwfu"swg"rtgxgikp"

cevwcekqpu"fgnu"itwru"4"k"5"fg"nc"dcug"4."gu"rwp-
vwctcp"ugiqpu"nc"ugxc"eqpvtkdwek„"c"nc"oknnqtc"k"
eqpugtxcek„"fg"ngu"gurflekgu."j§dkvcvu"k"ukuvgogu"
pcvwtcnu"swg"oqvkxctgp"nc"ugxc"kpenwuk„"cn"RGKP"
*kpenququ"gnu"gurcku"pcvwtcnu"fg"rtqvgeek„"gurg-
ekcn+."c"nc"Zctzc"Pcvwtc"4222"q"c"nÓKpxgpvctk"fg"
¦qpgu"jwokfgu"fg"Ecvcnwp{c"*2/:"rwpvu+=
e+" Rgn"swg"hc"c"ngu"uqnánkekvwfu"swg"eqpvgornkp"

cevwcekqpu"fgn"itwr"6"fg"nc"dcug"4."gu"rwpvwctcp"
ugiqpu"nc"ugxc"eqpvtkdwek„"c"nÓqtfgpcek„"fgnu"wuqu"
r¿dnkeu."c"nc"fkhwuk„"fgnu"xcnqtu"pcvwtcnu"fg"nÓgurck"
k"c"nc"ugpukdknkv¦cek„"fg"nc"uqekgvcv"*2/:"rwpvu+0
3205" C"nc"rwpvwcek„"qdvkpiwfc"fÓceqtf"cod"

nÓcrctvcv"3204."uÓchgigkz"nc"rwpvwcek„"eqorng-
ogpv§tkc"ugi¯gpv<
c+" Gp"gn"ecu"fgnu"clwvu"cnu"gurcku"pcvwtcnu"fg-

Ýpkvu"rgt"nc"dcug"70304."ug"uwoctcp"6"rwpvu"c"nc"
xcnqtcek„"fg"nc"uqnánkekvwf"swcp"ngu"cevwcekqpu"
uÓcfgs¯kp"cnu"rtqitcogu"fÓcevwcek„"fgtkxcvu"fgn"
rncpglcogpv"eqttgurqpgpv"c"nÓgurck"q"fgnu"rtq-
itcogu"fÓcevwcek„"cpwcnu"crtqxcvu"rgnu"”ticpu"
tgevqtu"fgnu"gurcku=
d+" Gp"gn"ecu"fÓgurcku"fgÝpkvu"rgt"nc"dcug"70404"

ug"uwoct§"3"rwpv"c"nc"uqnánkekvwf"swcp"ngu"cevw-
cekqpu"uÓcfgs¯kp"cnu"rtqitcogu"fÓcevwcek„"fgnu"
rncpu"gurgekcnu"fg"rtqvgeek„"fgn"ogfk"pcvwtcn"k"
fgn"rckucvig"crtqxcvu"fgÝpkvkxcogpv0
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Ï33" Tramitació dels ajuts
Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"fgn"

Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"ugt§"
nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"nÓqtfgpcek„."nc"kpuvtwe-
ek„"k"nc"tguqnwek„"fgn"rtqegfkogpv"fg"eqpeguuk„"
fg"nc"uwdxgpek„0"Eqpetgvcogpv."gn"Ugtxgk"fg"
Rcteu"ugt§"nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"nc"vtcokvcek„"
fgnu"clwvu"fg"nc"N‡pkc"3."ogpvtg"swg"gn"Ugtxgk"fg"
RncpkÝecek„"k"Iguvk„"fg"nÓGpvqtp"Pcvwtcn"ugt§"
nÓ”ticp"eqorgvgpv"rgt"c"nc"vtcokvcek„"fgnu"clwvu"
fg"ngu"n‡pkgu"4"k"50

Ï34" Atorgament
3403" C"rtqrquvc"fg"nÓ”ticp"eqnángikcv."eqpu-

vkvw•v"rgn"uwdfktgevqt1c"igpgtcn"fg"Dquequ."gn"
uwdfktgevqt1c"igpgtcn"fg"Rtqvgeek„"fg"nc"Dkqfk-
xgtukvcv."gn1nc"ecr"fgn"Ugtxgk"fg"Rcteu"k"gn1nc"ecr"
fgn"Ugtxgk"fg"RncpkÝecek„"k"Iguvk„"fg"nÓGpvqtp"
Pcvwtcn."gn"fktgevqt"igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"
tguqnft§"nÓcvqticogpv"fg"ngu"uwdxgpekqpu"k"gu"
pqvkÝect§"kpfkxkfwcnogpv"cnu"kpvgtguucvu0
3404" Ngu"n‡pkgu"fÓclwv"gurgekÝecfgu"gp"cswgu-

vgu"dcugu"gu"tguqnftcp"fg"hqtoc"kpfgrgpfgpv0
3405" Gn"vgtokpk"o§zko"rgt"tguqnftg"k"pqvk-

Ýect"ngu"tguqnwekqpu"fiu"fg"8"oguqu."eqorvcfqtu"
c"rctvkt"fg"nc"fcvc"fg"Ýpcnkv¦cek„"fgn"vgtokpk"fg"
rtgugpvcek„"fg"ngu"uqnánkekvwfu0"Wp"eqr"vtcpu-
eqttgiwv"cswguv"vgtokpk."uk"pq"uÓjc"fkevcv"k"pq-
vkÝecv"nc"tguqnwek„."uÓgpvfip"swg"nc"uqnánkekvwf"fiu"
fguguvkocfc0
3406" Gp"nc"tguqnwek„"fÓcvqticogpv"fg"nc"uwd-

xgpek„"gu"rqfgp"korquct"eqpfkekqpu"rctvkewnctu"
rgt"c"nÓgzgewek„"fg"ngu"cevwcekqpu0
3407" Rgn"swg"hc"c"nc"vkrqnqikc"fg"dgpgÝekctku"

fguetkvc"c"nc"dcug"9030f+"nÓcvqticogpv"fg"nÓclwv"
gurgekhkect§"nÓclwv"cvqticv"c"ecfc"ogodtg"fg"
nÓcitwrcek„."tgncekqpcv"cod"gnu"eqortqokuqu"
fÓgzgewek„"fg"ecfcuewp"fÓgnnu0"Ecfc"ogodtg"
fg"nÓcitwrcek„"jcwt§"fg"eqowpkect"nc"ugxc"ce-
egrvcek„"q"pq"fg"nc"rctv"fÓclwv"cvqticv0
3408" Nc"fqewogpvcek„"swg"uÓkpfkec."cetg-

fkvcvkxc"fgnu"rquukdngu"rgtokuqu."nnkeflpekgu"k"
cwvqtkv¦cekqpu"rgtvkpgpvu"uÓjcwt§"fÓcrqtvct"gp"gn"
oqogpv"fg"nÓceegrvcek„"fg"nc"uwdxgpek„<
c+" Nnkeflpekc"fÓqdtgu"owpkekrcn"q."c"ocpec"

fÓcswguvc."nc"ugxc"uqnánkekvwf=
d+" Rtqlgevg"vflepke"ukipcv"k"xkucv"rgt"wp"vflepke"

k"eqnángik"rtqhguukqpcn"eqorgvgpv=
e+" Cwvqtkv¦cek„"fÓqewrcek„"fgn"fqokpk"r¿-

dnke"jkft§wnke"q"octkvkoqvgttguvtg"q."c"ocpec"
fÓcswguvc."nc"ugxc"uqnánkekvwf=
f+" Swcp"nc"ngikuncek„"xkigpv"jq"rtgxgik."guvwfk"

fÓkorcevg"codkgpvcn"k"Fgenctcek„"fÓKorcevg"
Codkgpvcn"*FKC+"q."c"hcnvc"fÓckz”."Ogo”tkc"
codkgpvcn"k"ceqtf"fg"nc"Rqpflpekc"Codkgpvcn"
eqphqtog"pq"fiu"fÓcrnkecek„"gn"vt§okv"fÓcxcnwcek„"
fÓkorcevg"codkgpvcn0
3409" Nc"tguqnwek„"fkevcfc"rgn"fktgevqt"igpg-

tcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"pq"gzjcwtgkz"nc"xkc"cfok-
pkuvtcvkxc"k"eqpvtc"gnnc"gu"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"
fÓcn›cfc"fcxcpv"gn"eqpugnngt"fg"Ogfk"Codkgpv"
k"Jcdkvcvig"gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"fgu"fg"nc"
tgegrek„"fg"nc"pqvkÝecek„0

Ï35" Acceptació de l’ajut
3503" Gnu"dgpgÝekctku"jcwtcp"fg"eqowpkect"nc"

ugxc"ceegrvcek„"c"nÓclwv"cvqticv"cn"Fgrctvcogpv"
fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"gp"gn"vgtokpk"fgnu"
fgw"fkgu"rquvgtkqtu"c"nc"tgegrek„"fg"nc"pqvkÝecek„"
fg"nc"tguqnwek„0
3504" Gp"ecu"fg"dgpgÝekctku"swg"ceegrvkp"

nÓclwv"gp"gn"vgtokpk"kpfkecv"rgt”"pq"cflwpvkp"nc"

fqewogpvcek„"guvcdngtvc"gp"nc"dcug"3408"fiu"ecwuc"
fg"tgxqecek„"fg"nc"uwdxgpek„0

Ï36" Publicitat
3603" Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"

fqpct§"rwdnkekvcv"fg"ngu"uwdxgpekqpu"eqpegfkfgu"
gzrqucpv"wpc"tgncek„"fÓcswguvgu"uwdxgpekqpu"cn"
vcwngt"fÓcpwpeku"fgn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Co-
dkgpv"k"Jcdkvcvig"k."gp"gn"ecu"fg"uwdxgpekqpu"fÓwp"
korqtv"kiwcn"q"uwrgtkqt"c"50222"gwtqu."okvlcp›cpv"
nc"rwdnkecek„"cn"Fkctk"QÝekcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv"
de Catalunya0
3604" Swcp"nÓkorqtv"fg"nÓclwv"cvqticv"uwrgtk"gnu"

320222"gwtqu."nÓcevwcek„"jcwt§"fg"ugt"fgiwfcogpv"
ugp{cnkv¦cfc"rgn"dgpgÝekctk"fÓceqtf"cod"gn"swg"
guvcdngkz"gn"ocpwcn"vflepke"fg"ugp{cnkv¦cek„"fgnu"
gurcku"pcvwtcnu"rtqvgikvu"fgn"Fgrctvcogpv"fg"
Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig."swg"gu"rqv"eqpuwnvct"
c"nÓcftg›c"ygd"ugi¯gpv."k"fÓceqtf"cod"nÓguvcdngtv"
c"nc"dcug"5<
>jvvr<11ogfkcodkgpv0igpecv0pgv1ecv1gnaogfk1

rcteuafgaecvcnwp{c1@0

Ï37" LwuvkÝecek„"k"vtcokvcek„"fgn"rcicogpv
3703" UÓguvcdngkz"eqo"c"fcvc"n‡okv"rgt"c"nc"

lwuvkÝecek„"fg"nc"fgurguc"gn"37"fg"pqxgodtg"fg"
nÓcp{"fg"nc"eqpxqecv”tkc0
3704" Gnu"dgpgÝekctku"fg"ngu"uwdxgpekqpu"swg-

fgp"qdnkicvu"c"lwuvkÝect"nc"vqvcnkvcv"fg"nc"fgurguc"
uwdxgpekqpcdng0
3705" Nc"lwuvkÝecek„"fg"ngu"cevwcekqpu"qdlgevg"

fg"uwdxgpek„"gu"hct§"fÓceqtf"cod"gn"swg"gurgek-
Ýswk"nc"tguqnwek„"fg"eqpeguuk„"k."cod"ect§evgt"
igpgtcn."eqortgpft§<
c+" LwuvkÝecek„"geqp”okec0"Nc"fgurguc"uÓcetg-

fkvct§"okvlcp›cpv"hcevwtgu"qtkikpcnu"k"cnvtgu"fq-
ewogpvu"rtqdcvqtku"gswkxcngpvu"swg"fg"ocpgtc"
kpfwdkvcfc"tgurqpiwkp"c"nc"pcvwtcnguc"fg"nÓcevk-
xkvcv"uwdxgpekqpcfc."fgiwfcogpv"tgncekqpcvu"k"
encuukÝecvu"fÓceqtf"cod"gnu"eqpegrvgu"fg"fgurguc"
swg"Ýiwtkp"cn"rtguuwrquv"rtgugpvcv0"Ckz‡"ocvgkz."
ecnft§"crqtvct"nÓcetgfkvcek„"fgn"rcicogpv0
Rgt"c"ngu"rgtuqpgu"h‡ukswgu"k"ngu"gpvkvcvu"ugpug"

§pko"fg"nwetg."gp"ecu"fÓgzgewvct/ug"gnu"vtgdcnnu"cod"
okvlcpu"rtqrku."rqftcp"rtgugpvct"wpc"fgenctcek„"
xcnqtcfc."cfgswcfc"cn"rtguuwrquv"rtgugpvcv"gp"nc"
uqnánkekvwf."fg"ngu"cevwcekqpu"qdlgevg"fg"uwdxgpek„0"
Cswguvc"fgenctcek„"xcnqtcfc"jcwt§"fg"fgvcnnct"nc"
fgurguc"fgiwfcogpv"fguinquucfc0"Nc"fgenctcek„"
ugt§"eqortqxcfc"k."uk"uÓguecw."eqphqtocfc"rgnu"
vflepkeu"eqorgvgpvu"fg"nÓCfokpkuvtcek„0"Rgt"cnu"
dgpgÝekctku"fguetkvu"c"nc"dcug"9030f+"nc"lwuvkÝecek„"
geqp”okec"uÓjcwt§"fg"hgt"cod"ect§evgt"kpfkxkfwcn"
rgt"ecfc"ogodtg"fg"nÓcitwrcek„0
d+" Gn"dgpghkekctk"jcwt§"fÓcflwpvct"wp"egt-

vkhkecv"fg"nÓCiflpekc"Guvcvcn"fÓCfokpkuvtcek„"
Vtkdwv§tkc"k"wp"cnvtg"fg"nc"Vtguqtgtkc"Igpgtcn"
fg"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn"cetgfkvcvkw"fgn"hgv"swg"
guv§"cn"eqttgpv"fg"ngu"qdnkicekqpu"vtkdwv§tkgu"
guvcvcnu"k"cod"nc"Ugiwtgvcv"Uqekcn0"Gp"gn"ecu"fgn"
egtvkÝecv"fg"nÓCiflpekc"Guvcvcn"fÓCfokpkuvtcek„"
Vtkdwv§tkc."gnu"uqnánkekvcpvu."gp"gn"ocvgkz"kortflu"
fg"uqnánkekvwf"fg"uwdxgpek„."rqfgp"cwvqtkv¦ct"gn"
Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codkgpv"k"Jcdkvcvig"c"
qdvgpkt/nq"fktgevcogpv0
e+" LwuvkÝecek„"fqewogpvcn0"Ecnft§"rtgugpvct"

wpc"ogo”tkc"fg"ngu"cevwcekqpu"tgcnkv¦cfgu."cod"
hqvqitcÝgu"fg"ngu"qdtgu"k"vtgdcnnu."fgiwfcogpv"
fcvcfc"k"ukipcfc"rgnu"ocvgkzqu"dgpgÝekctku"q"gn"
ugw"tgrtgugpvcpv"ngicn0"Gp"gn"ecu"fÓjcxgt"gfkvcv"
ocvgtkcn"fkxwnicvkw."ecnft§"cflwpvct/pg"wp"gzgo-
rnct"eqo"c"o‡pko0

3706" Gp"gn"ecu"fgnu"gpu"nqecnu."ngu"hcevwtgu"
jcwtcp"fg"vgpkt"gn"ugignn"fÓgpvtcfc."gn"xkuvkrncw"fg"
nÓ”ticp"eqorgvgpv"k"gn"ugignn"fg"eqorvcdknkv¦cek„"
gp"gn"rtguuwrquv."eqo"c"rtqxc"fg"nÓgzkuvflpekc"fgn"
eqttgurqpgpv"fqewogpv"fg"rcicogpv0"Cswguvc"
lwuvkÝecek„"rqv"ugt"uwduvkvw•fc"cod"wpc"egtvk-
Ýecek„"fg"nÓ”ticp"eqorgvgpv"gp"nc"swcn"eqpuvk"
nc"tgcnkv¦cek„"fg"ngu"cevkxkvcvu"uwdxgpekqpcfgu"
k"nÓkorqtv"fÓcswguvgu."ckz‡"eqo"wpc"tgncek„"fg"
ngu"hcevwtgu"crtqxcfgu"q"fqewogpvu"fg"xcnqt"
rtqdcvqtk"gswkxcngpv."cod"kpfkecek„"fg"nc"rctvkfc"
rtguuwrquv§tkc"c"nc"swcn"uÓkorwvgp0"Rgt"¿nvko."
vcodfi"uÓjcwt§"fg"rtgugpvct"wp"egtvkÝecv"fg"nÓ”t-
icp"eqorgvgpv"swg"cetgfkvk"gn"eqornkogpv"fg"nc"
pqtocvkxc"fg"eqpvtcevcek„"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"
rgn"swg"hc"cnu"rtqegfkogpvu"fÓcflwfkecek„"fg"ngu"
cevwcekqpu"uwdxgpekqpcfgu."cod"kpfkecek„"fgnu"
rtqegfkogpvu"fg"eqpvtcevcek„"k"hqtogu"fÓcflw-
fkecek„"wvknkv¦cvu0
3707" Nc"vtcokvcek„"fgn"rcicogpv"uÓkpkekct§"

wp"eqr"rtgugpvcfc"nc"lwuvkÝecek„"eqttgevc."vcpv"
geqp”okec"eqo"fqewogpvcn."fg"ngu"cevwcekqpu"
uwdxgpekqpcfgu0

Ï38" Reducció de l’import de la subvenció 
i revocació
3803" Uk"pq"gu"lwuvkÝec"fgiwfcogpv"gn"vqvcn"

fg"nÓcevkxkvcv"q"nc"kpxgtuk„"uwdxgpekqpcfc."gu"
tgfwkt§"nÓkorqtv"fg"nc"uwdxgpek„"eqpegfkfc"gp"
gn"rgtegpvcvig"fgnu"lwuvkÝecpvu"pq"rtgugpvcvu"q"
pq"ceegrvcvu"k"gu"rtqrquct§"gn"rcicogpv"rgt"nc"
swcpvkvcv"tguwnvcpv"fg"nc"nkswkfcek„0
3804" U„p"ecwugu"fg"tgxqecek„"ngu"swg"rtg-

xgwgp"nÓctvkeng"59"fg"nc"Nngk"5:14225."igpgtcn"fg"
uwdxgpekqpu."k"nÓctvkeng";;"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"
514224."fg"46"fg"fgugodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"
gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"
fg"Ecvcnwp{c0

Ï39" Qdnkicekqpu"fgnu"dgpgÝekctku
3903" U„p"qdnkicekqpu"fgnu"dgpgÝekctku"fg"

ngu"uwdxgpekqpu<
c+" Fwt"c"vgtog"ngu"cevwcekqpu"fÓceqtf"cod"gn"

rtqlgevg"rtgugpvcv"k"eqornkpv"ngu"eqpfkekqpu"fg"
ngu"dcugu"k"fg"nc"tguqnwek„"fg"eqpeguuk„0
d+" LwuvkÝect"nÓcevwcek„"qdlgevg"fg"uwdxgpek„"

gp"gnu"vgtokpku"k"eqpfkekqpu"swg"guvcdngkz"nc"
dcug"370
e+" Gp"gn"ecu"swg"nc"uwdxgpek„"guvkiwk"fguvk-

pcfc"cn"Ýpcp›cogpv"fg"dfipu"kpxgpvctkcdngu."gnu"
dgpgÝekctku"jcwtcp"fg"fguvkpct/nqu"c"nc"Ýpcnkvcv"
eqpetgvc"fg"nc"uwdxgpek„"fwtcpv"wp"rgt‡qfg"o‡-
pko"fg"ekpe"cp{u"*uk"cswguvu"dfipu"u„p"kpuetkr-
vkdngu"gp"wp"tgikuvtg"r¿dnke+"k"fg"fqu"cp{u"rgt"c"
nc"tguvc"fg"dfipu0
f+" Eqowpkect"cn"Fgrctvcogpv"fg"Ogfk"Codk-

gpv"k"Jcdkvcvig"nc"uqnánkekvwf"q"qdvgpek„"fg"uwdxgp-
ekqpu."pq"kpfkecfgu"gp"nc"uqnánkekvwf."rgt"nc"ocvgkzc"
Ýpcnkvcv"rtqegfgpvu"fg"swcnugxqn"cfokpkuvtcek„"q"
gpvkvcv"r¿dnkec"q"rtkxcfc."pcekqpcn"q"kpvgtpcekqpcn0"
Gp"ecu"fg"tgdtg"cnvtgu"uwdxgpekqpu"rgt"c"nc"ocvgkzc"
cevwcek„"uwdxgpekqpcfc"fÓceqtf"cod"cswguvgu"
dcugu."ugt§"rtqegfgpv"nc"tgfweek„"fg"nc"swcpvkc"
fg"nc"uwdxgpek„"rgt"nc"ocvgkzc"swcpvkvcv"tgdwfc"
cod"nÓcnvtc"uwdxgpek„0
g+" Rtqegfkt"cn"tgkpvgitcogpv"fgnu"hqpu"rgteg-

dwvu"gp"gnu"uwr”ukvu"rtgxkuvqu"rgt"nc"pqtocvkxc"
xkigpv0
h+" Gzegrekqpcnogpv."uk"gu"rtqfwgkzgp"ecpxku"

gp"gn"rtguuwrquv"q"gp"nc"rtqrquvc"fÓcevwcekqpu"
rtgugpvcfc."cswguvu"ecpxku."fgiwfcogpv"oqvk-
xcvu."uÓjcp"fg"eqowpkect"c"nÓ”ticp"eqttgurqpgpv"
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k"jcp"fg"ugt"cwvqtkv¦cvu"rgt"nÓ”ticp"eqpegfgpv"fg"
nc"uwdxgpek„0
i+" Gp"gn"ecu"fgnu"dgpgÝekctku"rtgxkuvqu"c"nc"

dcug"9030f+."pq"gu"rqft§"fkuuqnftg"nÓcitwrcek„"Ýpu"
swg"jcik"vtcpueqttgiwv"gn"vgtokpk"fg"rtguetkrek„"
rtgxkuvqu"cnu"ctvkengu"5;"k"87"fg"nc"Nngk"5:14225."
igpgtcn"fg"uwdxgpekqpu0
3904" Gnu"dgpgÝekctku"guvcp"qdnkicvu"c"hceknkvct"

vqvc"nc"kphqtocek„"swg"gnu"ukiwk"tgswgtkfc"rgt"nc"
Kpvgtxgpek„"Igpgtcn"fg"nc"Igpgtcnkvcv."nc"Ukpfk-
ecvwtc"fg"Eqorvgu"q"cnvtgu"”ticpu"eqorgvgpvu"
fÓceqtf"cod"nc"pqtocvkxc"crnkecdng0"Gp"eqpug-
s¯flpekc"gnu"dgpgÝekctku"jcwtcp"fg"eqpugtxct"
gnu"fqewogpvu"lwuvkÝecvkwu"fg"nÓcrnkecek„"fgnu"
hqpu"tgdwvu."kpenququ"gnu"fqewogpvu"gngevt”pkeu."
gp"vcpv"swg"rwiwkp"ugt"qdlgevg"fÓcevwcekqpu"fg"
eqortqxcek„"k"eqpvtqn0

Ï3:" Control
Nc"Fktgeek„"Igpgtcn"fgn"Ogfk"Pcvwtcn"rqft§"

eqortqxct"gn"eqornkogpv"fg"ngu"oguwtgu"kpenq-
ugu"gp"ngu"tguqnwekqpu"fÓcvqticogpv"fg"nÓclwv0"Gn"
dgpgÝekctk"fg"nÓclwv"swgfc"eqortqoflu"c"hceknkvct"
cn"o§zko"cswguvc"vcuec"fg"eqpvtqn0

Ï3;" Règim jurídic
3;03" Rgn"swg"hc"c"vqv"gn"swg"pq"rtgxgwgp"

cswguvgu"dcugu."ugt§"crnkecdng"gn"ecr‡vqn"KZ"fgn"
Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"46"fg"fgugodtg."
rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"nc"Nngk"fg"
Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c."gnu"rtgegrvgu"
d§ukeu"fg"nc"Nngk"5:14225."fg"39"fg"pqxgodtg."
igpgtcn"fg"uwdxgpekqpu."k"gnu"rtgegrvgu"d§ukeu"
fgn"Tgkcn"fgetgv"::914228."fg"43"fg"lwnkqn."rgn"
swcn"uÓcrtqxc"gn"Tgincogpv"fg"nc"Nngk"igpgtcn"
fg"uwdxgpekqpu0
3;04" Gnu"clwvu"guvcdngtvu"gp"cswguvc"Qtftg"

rqftcp"ugt"eqÝpcp›cvu"cod"e§ttge"c"hqpu"HG-
CFGT"fÓceqtf"cod"gn"Tgincogpv"*EG+"p¿o0"
38;:14227."tgncvkw"c"nÓclwv"cn"fgugpxqnwrcogpv"
twtcn"c"vtcxfiu"fgnu"Hqpu"Gwtqrgw"Cit‡eqnc"fg"
Fgugpxqnwrcogpv"Twtcn"*HGCFGT+"k"gnu"ugwu"
tgincogpvu"fÓcrnkecek„"k"vtcpukek„<"gn"Tgincogpv"
3;9614228."gn"Tgincogpv"3;9714228"k"gn"Tginc-
ogpv"3542142280

Ï42" Règim sancionador
4203" ¡u"fÓcrnkecek„"gn"tfliko"rtgxkuv"c"nÓctvkeng"

323"k"eqpeqtfcpvu"fgn"Fgetgv"ngikuncvkw"514224."fg"
46"fg"fgugodtg."rgn"swcn"uÓcrtqxc"gn"Vgzv"tgh„u"fg"
nc"Nngk"fg"Ýpcpegu"r¿dnkswgu"fg"Ecvcnwp{c0
4204" U„p"crnkecdngu"gnu"rtgegrvgu"d§ukeu"fgn"

ecr‡vqn"KK"fgn"v‡vqn"KX"fg"nc"Nngk"5:14225."fg"39"fg"
pqxgodtg."igpgtcn"fg"uwdxgpekqpu0
4205" ¡u"fÓcrnkecek„"nc"ugeek„"8"fgn"ecr‡vqn"

KK."Uqnánkekvwfu."eqpvtqn"k"ucpekqpu"fgn"Tgincogpv"
*EG+"3;96142280

*2903370382+

RESOLUCIÓ
MAH/4580/2006, de 15 de desembre, per la qual 
s’atorga el distintiu de garantia de qualitat ambi-
ental per a diverses categories de productes.

Cvgugu"ngu"uqnánkekvwfu"fgn"fkuvkpvkw"fg"ictcp-
vkc"fg"swcnkvcv"codkgpvcn"rgt"cnu"rtqfwevgu"fg"
ngu"gortgugu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"fÓcswguvc"
Tguqnwek„=

Xkuv"nÓceqtf"fg"fgngicek„"fg"hwpekqpu"fgn"Rng"
fgn"Eqpugnn"fg"Swcnkvcv"Codkgpvcn"gp"ocvfltkc"

fÓgvkswgvcvig"geqn”ike"c"nc"Eqokuuk„"Tguvtkp-
ikfc."crtqxcv"c"nc"tgwpk„"fgn"Eqpugnn"fg"42"fg"
oct›"fg"4225=

Xkuv"nÓceqtf"cfqrvcv"rgt"nc"Eqokuuk„"Tguvtkpik-
fc"fgn"Eqpugnn"fg"Swcnkvcv"Codkgpvcn"gp"fcvc"37"
fg"fgugodtg"fg"4228."gp"gn"swcn"gu"eqpuvcvc"swg"
gnu"rtqfwevgu"swg"Ýiwtgp"gp"nÓcppgz"fÓcswguvc"
Tguqnwek„"eqorngkzgp"gnu"eqttgurqpgpvu"etkvgtku"
fg"ngu"ecvgiqtkgu"fg"rtqfwevgu"swg"Ýiwtgp"vcodfi"
c"nÓcppgz=

Gp"xktvwv"fg"ngu"cvtkdwekqpu"swg"go"eqphgtgkz"
nÓctvkeng";"fgn"Fgetgv"53813;;6."fg"6"fg"pqxgo-
dtg."uqdtg"cvqticogpv"fgn"fkuvkpvkw"fg"ictcpvkc"
fg"swcnkvcv"codkgpvcn."oqfkÝecv"rquvgtkqtogpv"
rgn"Fgetgv"4;813;;:."fg"39"fg"pqxgodtg."rgn"
swcn"uÓcornkc"nÓ§odkv"fgn"fkuvkpvkw"fg"ictcpvkc"
fg"swcnkvcv"codkgpvcn"cnu"ugtxgku.

RESOLC:

Ï3" Cvqtict"gn"fkuvkpvkw"fg"ictcpvkc"fg"swc-
nkvcv"codkgpvcn."rgt"wp"vgtokpk"fg"vtgu"cp{u"c"
eqorvct"fg"nc"fcvc"fÓcswguvc"Tguqnwek„."c"ngu"
gortgugu"swg"Ýiwtgp"c"nÓcppgz"rgt"cnu"rtqfwevgu"
swg"uÓguogpvgp0

Ï4" Fkurquct/pg"nc"rwdnkecek„"gp"gn"Fkctk"QÝ-
cial de la Generalitat de Catalunya."fÓceqtf"cod"
nÓctvkeng"36"fgn"Fgetgv"guogpvcv"cpvgtkqtogpv0

Ï5" PqvkÝect"c"ngu"rgtuqpgu"kpvgtguucfgu"cswgu-
vc"Tguqnwek„."swg"guv§"uqvoguc"c"ngu"qdnkicekqpu"
igpgtcnu"swg"tguwnvgp"fgn"Fgetgv"guogpvcv"cpvg-
tkqtogpv."gurge‡Ýecogpv"ngu"cuugp{cncfgu"gp"gnu"
ctvkengu"32."34"k"38."k"c"ngu"rctvkewnctu"ugi¯gpvu<
c+" Gn"fkuvkpvkw"fg"ictcpvkc"fg"swcnkvcv"co-

dkgpvcn"ugt§"enctcogpv"xkukdng"k"pqofiu"rqft§"
wvknkv¦ct/ug"cod"nc"hqtoc."gn"eqnqt."nc"okfc"k"ngu"
kpuetkrekqpu"kpfkecfgu"c"ngu"Pqtogu"it§Ýswgu"
guvcdngtvgu"rgt"c"nc"ugxc"wvknkv¦cek„0"Gnu"ecuqu"pq"
eqdgtvu"gurge‡Ýecogpv"rgt"ngu"Pqtogu"it§Ýswgu"
jcp"fg"ugt"rtflxkcogpv"cwvqtkv¦cvu"rgt"nc"Fktgeek„"
Igpgtcn"fg"Swcnkvcv"Codkgpvcn0
d+" Gn"vkvwnct"jc"fg"rtqrqtekqpct"c"nc"Fktgeek„"

Igpgtcn"fg"Swcnkvcv"Codkgpvcn"vqvc"nc"kphqtocek„"
swg"ug"nk"fgocpk"k"jc"fg"hceknkvct"ngu"cevwcekqpu"
fÓkpurgeek„"k"eqpvtqn"swg"cswguvc"qtfgpk"tgurgevg"
cn"eqornkogpv"fg"ngu"fgvgtokpcekqpu"swg"tgigk-
zgp"nÓcvqticogpv"k"nÓ¿u"fgn"fkuvkpvkw"fg"ictcpvkc"
fg"swcnkvcv"codkgpvcn0
e+" Gn"vkvwnct"pq"rqft§"ugiwkt"wvknkv¦cpv"gn"fku-

vkpvkw"fgurtfiu"fg"nÓgzrktcek„"fgn"vgtokpk"fÓcvqt-
icogpv0"Cod"gzegrek„."gp"gn"ecu"fg"rtqfwevgu."
fÓcswgnngu"wpkvcvu"swg"jcikp"guvcv"eqogtekcnkv-
¦cfgu"cdcpu"fÓcswgnnc"fcvc"k"lc"pq"gu"vtqdkp"gp"
gnu"ugwu"ocicv¦gou0"Cswguvgu"wpkvcvu"rqftcp"
ugiwkt"gp"gn"ogtecv"fwtcpv"wp"vgtokpk"o§zko"fg"
8"oguqu"fgurtfiu"fg"nc"fcvc"fÓgzrktcek„0

Eqpvtc"cswguvc"Tguqnwek„."swg"pq"gzjcwtgkz"
nc"xkc"cfokpkuvtcvkxc."gu"rqv"kpvgtrquct"tgewtu"
fÓcn›cfc"fcxcpv"gn"eqpugnngt"fg"Ogfk"Codkgpv"
k"Jcdkvcvig"gp"gn"vgtokpk"fÓwp"ogu"c"eqorvct"
fg"nÓgpfgo§"fg"nc"tgdwfc"fg"nc"pqvkÝecek„"fg"nc"
Tguqnwek„."fÓceqtf"cod"gn"swg"rtgxgw"nÓctvkeng"
336"fg"nc"Nngk"5213;;4."fg"48"fg"pqxgodtg."fg"
tfliko"lwt‡fke"fg"ngu"cfokpkuvtcekqpu"r¿dnkswgu"k"
fgn"rtqegfkogpv"cfokpkuvtcvkw"eqo¿."oqfkÝecfc"
rgt"nc"Nngk"613;;;."fg"35"fg"igpgt."ugpu"rgtlwfkek"
fÓkpvgtrquct"swcnugxqn"cnvtg"tgewtu"swg"uÓguvkok"
rgtvkpgpv0

Dctegnqpc."37"fg"fgugodtg"fg"4228

MARIA COMELLAS I DOÑATE

Fktgevqtc"igpgtcn"fg"Swcnkvcv"Codkgpvcn

ANNEX

Sol·licitant:"OKOEQTF."UC0
Núm. de sol·licitud:"25212250
Seu:"rcuugki"fg"Vgt."3."2:782"Ocpnngw0
Categoria de servei:"rtqfwevgu"fg"rcrgt"k"ect-
vt„0
Producte:"OKOHKN0"Hknu"fg"Ýdtc"pcvwtcn0

Sol·licitant:"CNHTGFQ"OGUCNNGU."UC0
Núm. de sol·licitud:"43212230
Seu:"nÓcx0"Dgtvtcp"k"I¯gnn."47."2::72"Icx§0
Categoria de servei:"ecwvz¿"tgekencv0
Producte:"tclqngu"gn§uvkswgu"fg"ugiwtgvcv"ÐRc-
xkncuvkeÑ0

*2903220389+

*
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RESOLUCIÓ
MAH/869/2008, de 17 de març, 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 2008 (codi de la convocatòria 04.10.08).

Atesa l’Ordre MAH/137/2007, de 26 d’abril, per la qual s’aproven les bases regu-
ladores dels ajuts per al inançament 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 l’Ordre MAH/104/2008, de 6 de març, de modiicació d’aquestes 
bases (DOGC núm. 5091, de 14.3.2008);

Atès que la Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, té com a objectius, 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’in-
terès natural, estableix que el Departament de Medi Ambient elaborarà anualment 
programes on s’establiran beneicis tècnics i inancers destinats als ajuntaments, 
les entitats locals menors, les entitats sense inalitat de lucre, les agrupacions agrà-
ries i forestals legalment constituïdes i els titulars de inques 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 del 
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 amb el vistiplau del Comitè 
de Desenvolupament Rural de data 19 de desembre de 2007;

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’im-
portància 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 modiica 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 pro-
tecció especials;

Vist l’Inventari de zones humides de Catalunya;

D’acord amb la Llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per a l’any 2008, i fent ús de les atribucions que em confereix l’article 
93.2 del Text refós de la Llei de inances públiques de Catalunya;

D’acord amb els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de inances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre;

Ateses les normes bàsiques que estableix la Llei 38/2003, general de subvencions, 
i el Reial decret 887/2006, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003,

RESOLC:

—1 Convocar els ajuts destinats al inançament d’actuacions als espais naturals 
protegits de Catalunya per a l’any 2008 a l’empara de la Llei 12/1985, d’espais na-
turals, modiicada per la Llei 12/2006, de mesures en matèria de medi ambient.
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—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 inançament d’actuacions als espais naturals protegits 
de Catalunya (DOGC núm. 4882, de 14.5.2007) i l’Ordre MAH/104/2008, de 6 de 
març, de modiicació de les bases esmentades (DOGC núm. 5091, de 14.3.2008).

-3.1 La dotació màxima per aquesta convocatòria és de 5.268.000 euros. Aquesta 
quantitat es distribueix de la següent manera:

Línia 1: ajuts als espais naturals de protecció especial, amb una dotació màxima 
de 2.458.000 euros.

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 
2.510.000 euros.

Línia 3: ajuts a les zones humides, amb una dotació màxima de 300.000 euros.
3.2 El inançament de la quantitat de 4.468.000 euros dels ajuts previstos en la 

present Resolució anirà a càrrec de les posicions pressupostàries del Departament 
de Medi Ambient i Habitatge següents per a l’any 2008: MA04D/460000100/5510, 
MA04D/480000100/5510, MA04D/481000100/5510, MA04D/482000100/5510, 
MA04D/760000100/5510, MA04D/770000100/5510, MA04D/780000100/5510, 
MA04D/781000100/5510 i MA04D/782000100/5510.

Els 800.000 euros restants seran inançats per la Unió Europea a càrrec dels fons 
FEADER (Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya, PDR). Aquesta 
quantitat representa el 31% del total dels crèdits destinats a les actuacions de les 
línies 2 i 3 que són coinançades en base als esmentats fons.

3.3 En vista de les sol·licituds de subvenció rebudes el possible excedent del 
crèdit d’algunes de les partides pressupostàries d’una línia en concret, a proposta de 
l’òrgan col·legiat descrit a la base 12 de l’Ordre MAH/137/2007, es podrà transferir 
de forma automàtica per cobrir els dèicits que hi pugui haver en la mateixa partida 
pressupostària d’altres línies. Així mateix, el fons del Programa de Desenvolupa-
ment Rural de Catalunya (PDR) podrà distribuir-se a les línies d’ajuts 2 i 3 per tal 
de cobrir possibles dèicits en aquestes partides.

3.4 Els crèdits màxims indicats poden modiicar-se amb subjecció a 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.

3.5 Els ajuts establerts en aquesta Resolució podran ser coinançats amb càrrec 
a fons FEADER d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, relatiu a l’ajut 
al desenvolupament rural a través dels Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural (FEADER) i els seus reglaments d’aplicació i transició: el Reglament 
1974/2006, el Reglament 1975/2006 i el Reglament 1320/2006.

—4 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 Oicial de la Generalitat de 
Catalunya.

—5 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 inançament 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 l’adreça electrònica següent: 
http://mediambient.gencat.net/cat/el departament/actuacions i serveis/ajuts/ natura/.

—6 Les sol·licituds es tramiten, resolen i notiiquen 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.
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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 director general 
del Medi Natural resoldrà l’atorgament dels ajuts i es notiicarà individualment als 
interessats.

—7 Es ixa com a termini màxim de justiicació per a les actuacions subvencio-
nades el dia 15 de novembre del 2008.

—8 Contra aquesta Resolució, que exhaureix la via administrativa, es pot inter-
posar recurs contenciós administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en el termini de dos mesos a comptar des de la seva publicació al Diari 
Oicial de la Generalitat de Catalunya i, potestativament, recurs de reposició davant 
el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el termini d’un mes.

Barcelona, 17 de març de 2008

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 oicials:

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 d’Ultònia, 10-12, 17002 Girona).

Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida (Ronda 
de Sant Martí, 2-6, 25006 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).

(08.074.089)
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RESOLUCIÓ
MAH/882/2008, de 20 de març, per la qual es convoquen subvencions per al fo-
ment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves 
federacions per a l’any 2008 (codi de la convocatòria 04.09.08).

D’acord amb l’Ordre MAH/37/2008, d’1 de febrer, per la qual s’aproven les bases 
reguladores de les subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions 
de defensa forestal (ADF) i les seves federacions;

D’acord amb els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de inances públiques 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:

—1 Convocar les subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions 
de defensa forestal (ADF) i les seves federacions per a l’any 2008.

—2 Les subvencions previstes en aquesta convocatòria es regeixen per les bases 
reguladores que va aprovar l’Ordre MAH/37/2008, d’1 de febrer, publicada en el 
DOGC núm. 5067, d’11 de febrer de 2008.

—3 La dotació màxima total de les subvencions previstes en la present convoca-
tòria és de 2.850.000 euros, distribuïda de la manera següent:

Per a les ADF:
Adquisició de material de prevenció i actuació immediata; una dotació d’1.850.000 

euros coinançats de la manera següent: 1.450.000 euros amb càrrec a la partida 
MA04D/782000100/5510 del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 
2008, i 400.000 euros a càrrec del fons FEADER.

Costos ixos de manteniment de material, costos variables de manteniment de 
material i adquisició d’equips individuals i altre material fungible, una dotació de 
900.000 euros, que es inancen amb càrrec a la partida MA04D/482000100/5510 
del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

Per a les federacions d’ADF:
Programes de formació i coordinació operativa, una dotació de 100.000 euros, 

que es inancen amb càrrec a la partida MA04D/482000100/5510 del pressupost de 
la Generalitat de Catalunya per a l’any 2008.

La dotació màxima total de les subvencions pot ser modiicada amb subjecció 
a la normativa vigent.

D’acord amb la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre MAH/37/2008, d’1 de febrer, els 
tipus d’ajut amb límit de la dotació unitària són els següents:

Per a les ADF:
1) Adquisició de material de prevenció i actuació immediata:
Fins a un màxim de 4.200 euros per cada municipi que formi part de l’ADF i 

estigui considerat d’alt risc d’incendis forestals, entenent per municipis d’alt risc 
els que estableixen el Decret 64/1995 o el Pla INFOCAT 2003.

Fins a un màxim de 3.000 euros per cada municipi que formi part de l’ADF i no 
estigui considerat d’alt risc d’incendis forestals.

2) Adquisició d’equips individuals i material fungible: ins a 600 euros per mu-
nicipi integrant de l’ADF.

Per a les federacions d’ADF:
Un import màxim de 12.000 euros.

—4 El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des de la publicació de 
la present Resolució en el Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya.

—5 Les sol·licituds s’han de presentar en model normalitzat, acompanyades de 
la documentació que preveu la base 6 de l’Ordre MAH/37/2008, a qualsevol de 
les dependències que consten a l’annex d’aquesta Resolució, o pels mitjans que 



    1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 5 6 7 8 9 10 11 12 13.1 13.2 14   
Borda                                                                    x                     1 
Conjunt de 
bordes x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 x x   35 
Borda i cabana                                                                     x x x x x x x     x 8 

Tipus de 
construcció 

Borda i masia                                                                                         0 
Runes                                 x                   x                                   2 
Parcialment en 
runes               x               x             x x             x               x   x       7 
Fràgil x   x                                   x x             x x           x x x           x 10 
Bo   x   x x x x   x x x x x x x     x x x         x x   x       x x x           x   x x   24 

Estat de 
conservació 

Bo amb canvi 
d'ús                                                                     x                   1 
Petita   x x   x x x   x x x     x x   x x x x x x x x x x x x x x x x   x   x x x x x x x x x 36 
Mitjana x             x       x x     x                                 x   x                   7 Dimensions 

Gran       x                                                                                 1 
Abandonat         x   x x x x x     x x x x x x x x         x x   x x x x x x   x x x x   x     x 28 
Ramader x x x x   x           x x                 x x x x     x                       x   x x   15 
Residència                                                                                         0 
Recreatiu                                                                                         0 

Ús 

Magatzem                                                                     x                   1 
Aïllada                                                                   x x x x x x x x     x 9 
Conjunt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 x x   35 Situació 

Urbana                                                                                         0 
Prat x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x                 36 
Bosc                                                                         x x x x x x x x 8 Entorn 

Berdissa                                                                                         0 
Carretera                                                                                         0 
Pista                                                                     x x                 2 Accessos 

Camí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x     x x x x x x x x 42 
Sí x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 44 

PNAP No 
(enclavament)                                                                                         0 
Zona de vall                                                                                         0 
Zona baixa de 
vessant                                                                     x x                 2 Relleu intern 
Zona alta de 
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Nº Entrevista  01 

Dia 20/02/09 

Hora 14:00 h  

LLoc Seu del PNAP (Llavorsí) 

 

 

Informant Jordi Palau 

Càrrec Director del PNAP 

Grup Gestors del Parc 

 

Marta:  Quina ha estat l’evolució històrica de les bordes al Pallars i quina és la seva 

situació actual? 

Jordi Palau: Bé, primer el tema històric; les bordes són un tipus de construcció lligat a l’ús 

agrícola i ramader tradicional d’aquesta zona, y degut al vincle amb l’ús tradicional és una 

construcció molt estesa per tot aquest territori (Pallars i Pirineu en general), n’hi ha moltes 

i estan una mica per tot arreu, per totes les zones.  

A partir d’aquí, històricament havien jugat un paper molt important amb aquesta 

funció de suport a l’activitat agrícola, i sobretot ramadera, de muntanya. Hi ha  les bordes 

que estan més a prop dels pobles que tenien la funció de...”bueno”... sempre les bordes 

tenen la doble funció de tancar el bestiar i de guardar l’herba per alimentar el bestiar. Hi 

havia el cas de les que estaven més a prop dels pobles que a vegades són bordes més 

aïllades, i les que estan en zones més allunyades que poden arribar a formar nuclis que 

poden ser bastant extensos en quant a nombre de bordes i que a més a més solen tenir 

cabanes perquè la gent llavors també s’hi quedava a dormir; poden tenir cabanes o poden 

tenir dins d’alguna borda un racó, un espai on la gent hi podia fer foc o s’hi podia estar.  

Llavors, en l’economia tradicional que era molt de subsistència de la zona i amb la 

ramaderia com a activitat principal, les bordes eren un element central. Al llarg del segle 

XX que l’ús aquest ha anat perdent importància perquè n’han anat apareixent altres (el 

turisme, etc...) doncs ha anat passant el fenomen que ja coneixem, moltes bordes s’han 

anat abandonant, han anat perdent la seva funció. Llavors, ara ens trobem en una situació 

en la qual doncs hi ha algunes bordes que mantenen el seu ús tradicional de sempre, hi 

ha moltes bordes que han perdut aquest ús tradicional i estan, per tant, en desús; dintre 

de les que estan en desús hi ha les que estan en diferents graus de ruïnes i les que, com 

a mínim es mantenen senceres, i després encara hi hauria com un últim cas, que a 
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Estaon potser no es dóna, de bordes que han tingut ja un pas cap a la modernitat, si es 

vol dir així, i això porta a parlar de la situació actual. La situació actual és aquesta, hi ha 

moltes bordes en estat d’abandó, unes poques que mantenen el seu ús tradicional, i 

davant d’aquest fet hi ha també damunt de la taula el debat del seu nou ús. Hi ha alguns 

llocs del Pallars, són encara relativament pocs, en els quals ja han aparegut nous usos; 

nous usos entesos com bordes que es reconverteixen en petit xalet, petit refugi, petita 

cabana arreglada, normalment, més aviat, només per ús del mateix propietari, i en algun 

cas, que aquí pràcticament no es dóna, lligat a algun tipus d’ús comercial, algun tipus de 

refugi o d’allotjament lligat a una oferta turística. Llavors, aquest és el punt on estem ara. 

 

Adriana: A Estaon, per això, has dit que no hi havia com a residència, no? 

J.P.:  A Estaon, jo ara mateix pel que tinc al cap, em sembla que no hi ha cap borda que 

hagi tingut aquest ús modern que comentàvem ara. 

 

A: O sigui que estaríem en desús i... 

J.P.:  Estaríem en unes poques bordes que encara tenen ús ramader i moltes que estan en 

desús. I a partir d’aquí hi ha diferents graus de conservació, més bona o més dolenta, 

segons cada cas. 

 

M: Llavors et volíem preguntar quina és la consciència que té el Parc d’aquest estat 

d’abandonament? 

J.P.: El Parc Natural, el tema de les bordes d’entrada se’l mira des de varis punts de vista. 

Hi ha un punt de vista de Patrimoni cultural, les bordes formen part del patrimoni cultural 

del Parc i el patrimoni cultural és un objectiu general de conservació del Parc, aquí hi ha 

un punt de vista. Un segon punt de vista és les bordes com a edificis necessaris o 

interessants per a l’ús ramader; la ramaderia és una activitat tradicional dins del Parc, és 

una activitat que hi contribueix a mantenir el paisatge i, per tant, les bordes des del punt 

de vista de l’ús ramader que tenen són interessant pel Parc. I després hi hauria com un 

tercer punt de vista que és les bordes com a edificacions, seria el punt de vista més 

urbanístic, podríem dir; les bordes com a edificacions que estan al territori del Parc, que ja 

estan fetes i que poden ser susceptibles de projectes diversos; per tant el Parc aquí ha de 

mirar què fa.  

Llavors, si us hi fixeu el Parc té com varis punts de vista a l’hora de mirar les 

bordes: des del punt de vista del patrimoni cultural podríem parlar d’un objectiu genèric de 

que el Parc li interessa que les bordes es conservin com a element del patrimoni cultural, 
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tot i que estrictament des d’aquest punt de vista casi que només cal que l’edifici estigui 

allà i no caigui; això sí, mantenint la tipologia, les característiques que tenia tradicionals. 

Des del punt de vista ramader, el Parc el que vol es donar suport als ramader que 

encara fan servir les bordes. Llavors, això lliga amb una línia d’acció del Parc que ja té 

engegada que és els ajuts per a la rehabilitació de bordes amb ús ramader; que és una 

línia d’ajuts que ja està activada des del principi del Parc, i de fet ja s’han concedit potser 

una trentena d’ajuts ben bé amb els anys que portem de funcionament del Parc, per a 

arreglar bordes. 

I des del tercer punt de vista és el que, com a Parc, ara mateix ens planteja un 

interrogant més gros per començar, que és quin ús poden arribar a tenir les bordes que 

estan dins el Parc. Un debat pot ser el ús que poden tenir les bordes, aquest ús més 

modern en general al Pirineu, però un cas particular és dins d’un Parc Natural en el qual 

els objectius de conservació, etc... tenen un pes més important, diguem, que fora del 

Parc. Llavors, des d’un punt de vista legal i normatiu, hi ha d’haver un instrument, que és 

l’instrument que ha de servir per regular això, que és el Pla Especial de Protecció del Medi 

Natural i del Paisatge del Parc, però que és un instrument que encara no tenim, per tant, a 

data d’avui, la eina que ha de tenir el Parc per regular aquest tema encara no existeix. 

 

M: Volíem parlar del Pla Especial però si no t’importa ho deixem per una miqueta més 

endavant. 

J.P.: Perfecte... 

 

M: Tu has comentat que per tal de conservar aquestes bordes, una de les línies era donar 

subvencions als ramaders. Hi ha algun altre tipus de subvencions? Quins criteris 

s’utilitzen? 

J.P.: En relació a les bordes? 

M: Sí, o sigui, les que estan en ús ramader sí, se’ls hi dóna subvencions, i quin altre tipus 

de... 

J.P.: i ja està. 

 

M: Ja està, hi ha subvencions per a la gent que les està fent servir. 

J.P.: La línia d’ajuts del Parc preveu que es pot donar ajuts per a rehabilitació de bordes, 

però la mateixa ordre d’ajuts diu, i és la ordre general de tots els parcs de Catalunya (no 

és només algo específic d’aquest), que aquests ajuts només es poden donar si la borda té 

ús ramader; per tant, al sol·licitant se li demana que acrediti que la borda té ús ramader. 



Anàlisi socio-ambiental de les bordes de la Vall d’Estaon (Pallars Sobirà) i de la biodiversitat associada 

 

 4 

NNUUMMAADD  

 

A:  Amb alguna condició? Número de caps de bestiar, etc...? 

J.P.: No, ha d’estar donat d’alta com a titular d’explotació agrària, o bé el propietari o bé 

ha de demostrar que hi ha un arrendatari que l’està fent servir. Ha d’haver alguna relació 

d’aquest tipus. També s’ha de dir que si el titular d’explotació agrària és també el 

propietari, amb que demostri que és titular d’explotació agrària ja pot rebre l’ajut; i això pot 

incloure un cas en que ara mateix a data d’avui potser no està fent servir la borda, però 

com que el propietari és un ramader aquest ajut es dóna, s’entén que és una 

infraestructura que té a la muntanya i que com a ramader que és, potser a data d’avui no 

l’està fent servir, però és algú que està amb el tema. 

 

M: Tu tens constància si a la Vall d’Estaon hi ha bordes amb ús ramader amb subvenció? 

J.P.: Sé que d’aquestes trenta s’ha donat alguna a la Vall d’Estaon; dos, tres potser, 

poques. 

 

Núria:  Això ho podríem aconseguir? 

J.P.: Això es pot mirar, sí. És una dada que us podem mirar i us podem dir amb precisió. 

 

N: I una altra cosa, això dels ajuts el que es dóna és només  per reconstruir el que és la 

borda. L’ajut és només per això? 

J.P.: És un ajut per rehabilitació de l’edifici. D’un edifici que està en diferents graus de 

ruïna o de mal estat. Per exemple arreglar la coberta, arreglar alguna paret que estigui 

malament... 

 

N: I es controla que es mantingui l’estructura original, no? 

J.P.:  Sí, tot i que també s’ha d’entendre que si s’ha de refer el llosat, està clar que es 

posarà llosa nova i, per tant, segur que no tindrà la mateixa imatge de la llosa vella, però 

aquí entrem. 

 

M: I una cosa que ens havies comentat alguna vegada, era que cap al 2010 hi havia una 

revisió de bases dels criteris pels quals es donaven subvencions... 

J.P.: Sí, això s’està fent ara, han engegat el procés a nivell del servei de parcs i s’anirà 

fent al llarg d’aquest any 2009. 

 

M: Perquè quines són les coses que es pretenen modificar? 
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J.P.:  En relació a les bordes poca cosa, es possible que es mantingui bastant tal com està 

ara el tema. 

 

A:  Ja s’ha fet abans alguna revisió, o no? 

J.P.: Sí això és “algo” que es fa de tant en tant. El que a vegades es modifiquen aspectes 

puntuals i ara, aquesta vegada, sembla que es vol fer “algo” bastant més...allò...revisió de 

dalt a baix, reflexionar també sobre cada tipus d’ajut: perquè es donen, quina relació té 

amb els objectius de conservació del Parc i com es pot afinar perquè siguin ajuts més 

efectius. Una mica la idea és aquesta, i a partir d’aquí sortirà un munt de coses. 

 

M: Fora de la vall d’Estaon ja que de canvi d’ús a ús residencial no en tenim, però a la 

resta del Parc, com s’està regulant això ara mateix? 

J.P.: En absència de Pla Especial, l’eina de regulació vàlida per aquests temes a data 

d’avui...tot aquest tema té a veure amb la regulació urbanística, llavors a data d’avui, 

mentre no hi hagi Pla Especial, és el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de cada 

municipi el que estableix la seva normativa respecte les bordes; que actualment s’ha de 

basar sempre amb un catàleg de bordes que ha de contenir el Pla d’Urbanisme. O sigui, 

el Pla d’Urbanisme, en la normativa actual de planejament urbanístic, ha de fer un catàleg 

de bordes cada municipi, i aquest catàleg ha de ser la base per, en base després del 

detall de la normativa que preveu el POUM, veure el què s’ha de fer en cada cas. Llavors, 

la intervenció que té el Parc en data d’avui és la següent: la base legal és el planejament 

urbanístic, cada municipi, per tant, té el seu pla; quan algú eventualment volgués fer una 

actuació, diguem, moderna en una borda, doncs ho ha de tramitar a nivell urbanístic i ha 

d’aconseguir la llicència d’obres municipal; la llicència d’obres se li dóna en base el POUM 

però, per obtenir la llicència d’obres, quan la borda està dins del Parc o quan la obra està 

dins del Parc ha de tenir també l’informe perceptiu del Parc. 

 

M: Hi ha alguna dificultat per donar-lo? 

J.P: El Parc està adoptant una actitud de prudència, principi de precaució. Mentre no 

tenim Pla Especial no ens aventurem a fer grans canvis d’usos, per tant, els informes que 

fem solen ser amb aquest sentit; evidentment s’analitzen cas per cas, però el criteri 

bàsicament és aquest. 

 

N: Però se n’han fet de canvis dins del Parc, que no siguin enclavaments... 

J.P.: A data d’avui, amb tot el tràmit legal correcte, no. Hi ha algun pirata per allà, però... 



Anàlisi socio-ambiental de les bordes de la Vall d’Estaon (Pallars Sobirà) i de la biodiversitat associada 

 

 6 

NNUUMMAADD  

 

N: Qui ho fa ho fa d’il·legal, no? 

J.P.: Sí, i està doncs en procés de denúncia... 

 

N: Pot ser que a la Vall d’Estaon hi hagi algun cas? 

J.P.: No em sona. 

 

M: Tot el sòl que hi ha dintre del Parc el podem considerar que és no urbanitzable? 

J.P.: És no urbanitzable de protecció especial, per llei, directament. Ara, no urbanitzable 

no vol dir que no s’hi pugui fer un edifici o una vivenda agrícola; si coneixeu la normativa 

urbanística, sòl no urbanitzable  vol dir que no s’hi pot urbanitzar però, un sòl no 

urbanitzable pot incloure tot el terreny agrícola i, en el terreny agrícola, a partir d’una 

determinada mida de parcel·la...en base a una sèrie de criteris, sí que hi pot haver 

edificació rural. Llavors el parc està dins d’aquest cas, clarament és no urbanitzable, però 

a partir d’aquí s’ha de veure cada cas de planejament urbanístic. En tot cas sempre, el 

Parc és no urbanitzable de protecció especial en qualsevol planejament urbanístic, el que 

vol dir que sempre té la categoria més restrictiva. 

 

M: Tornant al Pla Especial, explica’ns una miqueta què és, per què pretén servir, i quan el 

tindreu més o menys a punt? 

J.P.: El Pla Especial és l’instrument de planificació d’un espai natural protegit que preveu 

la llei d’espais naturals, la llei amb la que es basen els espais protegits a Catalunya. Tot 

espai protegit hauria de tenir el Pla Especial, tant si és Parc com si no, però a Catalunya 

n’hi ha molts que encara estan pendents de fer, i entre d’altres el del Parc de l’Alt Pirineu. 

Llavors el Pla Especial ha de tenir, com a contingut, és el pla d’ordenació podríem dir, en 

altres comunitats autònomes s’anomena Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals. Llavors, 

com a document d’ordenació, estableix la normativa per a tots els usos que es pugui dur a 

terme dins del parc; ja sabeu que un Parc Natural és un espai on es poden fer moltes 

activitats, a diferència d’un Parc Nacional, però la gràcies és que es facin amb tota una 

reglamentació i una ordenació que ha d’estar establerta. Llavors, el Pla Especial la gran 

funció que té és regular tots aquests usos, establir la zonificació del Parc, perquè el Parc 

és un territori molt gran o molt divers i, per tant, poden haver zones on calgui diferent grau 

de protecció i, per tant, diferent grau de restricció o reglamentació dels usos; i després el 

Pla Especial també ha d’establir els grans objectius del Parc i com s’han de concretar a 

mig termini amb línies d’acció, etc. I sobre la base d’això, que el Pla Especial ha de ser 
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això, és que s’ha d’anar desenvolupant després tot un planejament més de detall, 

desenvolupar determinats aspectes, etc. Això és el que ha de ser el Pla Especial. S’han 

començat a fer treballs de base per al Pla Especial del Parc de l’Alt Pirineu, bona part de 

treballs els han fet des d’aquí, algun altre s’ha fet de manera general, i sembla ser que 

aquest any pot ser que engegui el procés formal d’elaboració i de tramitació del Pla; el 

que vol dir que ens portaria, si finalment és així, cosa que hem de veure, ens portaria a un 

horitzó d’uns tres anys per tenir el Pla Especial aprovat. Aquests plans són lents perquè 

tenen tota una tramitació bastant complexa, primer ja són lents d’elaborar i després són 

lents de tramitar: s’ha de fer una aprovació inicial, s’ha de fer una aprovació provisional, 

cada una d’aquestes té tràmits, s’ha de demanar informes a altres administracions, s’ha 

de fer audiència als interessats, processos de participació pública...tot això fa que el Pla 

no es faci amb poc temps; és similar al Planejament Urbanístic tant des d’un POUM d’un 

ajuntament, com sobretot quan es fa un Pla Territorial Parcial, un Pla Director 

Urbanístic...tot aquest tipus de plans són plans lents; són plans que tenen uns passos que 

s’han d’anar fent amb el temps, la gràcia és en quin moment es dóna el tret de sortida. 

 

M: Pel que fa a bordes, què regularia? 

J.P.: El Pla hauria d’establir tota la normativa específica i detallada de què es pot fer a les 

bordes, de quina manera, amb quina intensitat...tant a nivell dels usos, com a nivell 

constructiu o d’obra. 

 

M: I passaria totalment per sobre del que és el POUM... 

J.P.: Sí, sí, un Pla Especial mana per sobre del planejament urbanístic. Fins i tot sobre el 

planejament urbanístic que ja estigui aprovat en algun moment donat. Per tant, com a 

Parc estem a la espera del Pla Especial, i intentant aplicar la màxima prudència mentre no 

el tinguem.  

 

M: Ara se’m acudeix...les contradiccions de la vida que és que si triguem tres anys en 

acabar-lo de fer... 

J.P.: i ja en portem cinc de funcionament del Parc... 

 

M: i poc a poc les bordes... 

J.P.: unes van caient, en altres hi ha projectes que no es poden fer, o que alguna vegada 

s’intenten fer per la via que no toca, etc...És la situació que tenim. Lo òptim, no cal dir, 

seria que un parc tingués aquest tipus de pla des de l’any 1 pràcticament, fins i tot que el 
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dia que es declarés el Pac ja tingués el Pla Especial, de fet a la resta de l’Estat, un Pla 

d’Ordenació dels Recursos Naturals s’ha d’aprovar abans de la declaració del Parc, amb 

lo qual el Parc, el dia que neix tot això ja ho té clar. Aquí de moment no és així. 

 

M: Això era una mica relacionat amb la qualificació del sòl i una miqueta amb la forma que 

té el Parc ara mateix, potser a la Vall d’Estaon no ens afecta, però sí que el Parc tenim 

constància de que no té una forma uniforme... 

J.P.: No, gens. Llavors, això el que sí que ens genera en relació a les bordes és que d’una 

banda hi ha tota una sèrie de bordes de la comarca que estan directament fora de l’àmbit 

del Parc i, per tant, no són objecte ni objectiu de conservació ni motiu de preocupació del 

Parc des d’un punt de vista legal i administratiu com ha de ser; i després el que sí que 

tenim és tota una sèrie d’enclavaments, que en el cas de la Vall d’Estaon no afecta perquè 

a la Vall d’Estaon el límit és clar (o dins o a fora), però en altres zones del Parc hi ha 

forats, hi ha enclavats, hi ha zones que estan totalment envoltades de Parc i que tenen 

poca superfície però que aquella zona no és Parc i, per tant, la normativa del Parc no s’hi 

aplica; excepte un aspecte que és la llei d’Espais Naturals diu que per qualsevol obra, 

activitat, projecte que s’hagi de fer dins del Parc l’òrgan gestor del Parc ha d’emetre un 

informe perceptiu, que és aquest informe del que us parlava; doncs bé, la llei també 

preveu que aquest informe s’ha d’emetre en aquelles obres que es fan fora del Parc però 

que el poden afectar, això ho diu la llei d’Espais Naturals. Per tant, qualsevol obra que 

s’hagi de fer en una borda que estigui en un enclavat de Parc ha de tenir...perquè 

evidentment afecta absolutament al Parc, són zones molt petites que estan totalment 

envoltades de Parc...doncs, en principi ha de passar per l’informe perceptiu del Parc; el 

que passa és que el promotor no sempre té perquè demanar-lo perquè estrictament està 

fora, i aquí hi ha una certa ambigüitat legal sobre com s’aplica això de que qualsevol obra 

que es faci fora del Parc però que el pugui afectar ha de tenir informe del Parc. Això hi ha 

Plans Especial que entren amb això també; hi ha Plans Especials que delimiten en quins 

casos o en quins àmbit geogràfics una obra que es fa fora del Parc ha de tenir l’informe 

del Parc.  

 

A: Després se li fa cas a l’informe perceptiu? 

J.P.: Lo més normal és que sí perquè l’informe perceptiu... a vera, els informes tenen dos 

categories: perceptiu vol dir que s’ha de fer obligatòriament, que hi ha de ser; hi ha un 

altre nivell, un altre concepte, que és vinculant, que vinculant vol dir que lo que diu 

l’informe va a missa resumint, vol dir que s’ha de complir obligatòriament. Una cosa és 
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que l’informe hi ha de ser i l’altre que l’informe s’ha de complir que són diferents. Els 

informes dels parcs són perceptius però no vinculants. Ara, dit això, en un tràmit 

administratiu, per exemple per donar una llicència municipal, contradir un informe 

perceptiu s’ha de fer amb molts arguments, i és un cas raríssim. Per tant, lo més normal 

és que si l’informe perceptiu del parc diu una cosa, lo més normal és que acabi sent allò, 

tot i que no és vinculant. 

 

A: Per tant, estan més o menys, dintre de tot, protegides les bordes enclavades, no? 

J.P.: Protegides des del punt de vista que no s’hi facin activitats o usos incompatibles amb 

el parc; no protegides des del punt de vista de que es poden anar degradant i el Parc, per 

exemple, no pot donar cap ajuda en aquestes bordes. Depèn del punt de vista de la 

protecció. 

 

N: Una pregunta, perquè és degut a que es donin aquests enclavaments? 

J.P.: Per la història de la delimitació de l’espai. Abans del Parc hi havia el PEIN, bona part 

del Parc estava en diferents espais del Pla d’Espais d’Interès Natural, el PEIN es va 

aprovar l’any 92’, i per aprovar-lo es va fer la habitual negociació política que es fa per 

declarar qualsevol espai protegit; i el producte que es va generar l’any 92’ va ser un 

producte on hi havia tota una sèrie de zones que eren enclavats. Llavors el PEIN en 

aquell moment es va declarar així, i quan es va crear el Parc de l’Alt Pirineu es va agafar 

com a base per dibuixar el mapa del futur Parc, es va agafar com a base el PEIN, els 

espais que ja estaven en el PEIN. Llavors, sobre aquella base es van anar fent 

modificacions, d’una banda en funció d’alguns objectius de conservació que van portar a 

afegir algunes zones, però després també molt en funció de totes les al·legacions i totes 

les peticions que hi havia, moltes d’afegir territoris i altres de treure territoris; però la base 

era el PEIN. Llavors, quan ningú va dir res, ni a favor ni en contra de modificar el PEIN, 

doncs es va quedar tal i com estava el PEIN. Això fa que en alguns àmbits, sobretot en 

dos, hi hagi bastants enclavats. El Parc probablement hauria estat una oportunitat per 

superar això, però es va anar amb aquest criteri que us he dit ara, i no es va modificar. 

 

N: I això es degut a que quan es va fer el PEIN els propietaris van presentar al·legacions 

perquè aquella part no passés a... 

J.P.:  M’imagino, jo la veritat en aquell procés...l’any 92’ queda molt lluny. Però, no ho vaig 

viure, no ho conec. Però m’imagino que hauria anat per aquí, l’ajuntament X dient que tot 

això com que és particular per si de cas que quedi fora... 
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M: Com a visió de futur, com veus tu, com veu el Parc, el paper de les bordes, sent una 

mica realista? 

J.P.: Abans us he dit tots els punts de vista des dels quals el Parc pot mirar les bordes. Jo 

crec que en base a això ja casi es pot veure una mica cap a on pot anar el futur, tot i que 

és un tema que se’n pot parlar molt, i es poden fer moltes sessions de debat i poden 

haver molts experts de molts àmbits que diguin cadascú punts de vista diferents. Però a 

nivell d’inventari nosaltres no tenim un catàleg exhaustiu però si que hem estimat que hi 

ha unes 400 bordes en l’àmbit del Parc, dins de zona Parc. 400 bordes el que ens planteja 

és com una realitat inabarcable en un tipus de construcció que, clarament, ha perdut el 

seu ús històric. Una cosa és evident, que és que l’ús que tenien que és el que les 

mantenia en funcionament ja no hi és, per tant, com tantes coses del paisatge, doncs 

canvien, a la que canvia l’ús canvia el paisatge; i probablement no és “ni para bien ni para 

mal”, senzillament és. A partir d’aquí el Parc què pot fer?D’aquestes 400 bordes 

probablement, des del punt de vista aquell que us deia de les bordes com a patrimoni 

cultural, el Parc pot intentar que unes quantes es mantinguin. Des del punt de vista d’ús 

ramader, el Parc pot treballar al màxim, i de fet està ja donant ajuts i segurament aquesta 

línia es mantindrà, per lo que és mantenir la funcionalitat de les bordes que encara tenen 

ús ramader, en el marc d’un suport del que són les explotacions agràries que encara 

treballen en el àmbit del Parc, aquesta via està clara. Des del punt de vista de la via 

estrictament cultural, aquí pot ser que el Parc, i aquí estic especulant una mica, a mig 

termini tingui alguna línia que sigui per conservar alguna tipologia de bordes, o una mostra 

de bordes a cada zona o... m’ho estic inventant, però està clar que es pugui conservar 

una part, però la dada més important és que serà una part, segur, molt petita de la totalitat 

de les bordes per a que quedin com a patrimoni cultural restaurat i conservat. I aquí pot 

ser interessant de prioritzar bordes que siguin molt originals per tipologia, o que siguin 

molt típiques, o sigui, molt poc originals però molt ben representatives del què és una 

borda, o que estiguin en llocs que per algun motiu de paisatge, o pel que sigui, doncs 

pugui valdre molt la pena mantenir-les; pot haver-hi criteris diversos, però es previsible 

que pugui haver-hi una línia per conservar una part, que segurament serà petita, de les 

bordes des del punt de vista cultural. I, el tercer punt de vista que és el més complex i que 

és el que finalment ha d’abordar el pla especial, jo poc us puc dir però, sí que es pot 

entreveure que s’haurà de veure si pot haver algun tipus d’ús que haurà de complir uns 

condicionants ambientals molt estrictes, això sí que és pràcticament segur, i que haurà de 

ser de molt petita escala, i s’haurà de veure de quina manera, en quines circumstàncies, 

en quin lloc...potser es pot permetre un ús d’aquests o no. Però la veritat és que aquest 
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tercer punt de vista és més difícil de dir, perquè és el gran tema de les bordes, el tema 

que ha de resoldre el Pla Especial. I, per acabar, el que crec que està clar, una gran part 

de les bordes es perdran; i probablement és inevitable i probablement és el moment 

històric en el que estem i l’ús que tenen actualment. Penseu que n’hi ha unes poques que 

tenen accés a motor i n’hi ha moltes que no tenen accés a motor; les que no tenen accés 

a motor el que està clar és que és molt difícil preveure que dins del Parc es puguin obrir 

accés per arribar a totes les bordes, això no té sentit en el context d’un Parc Natural. Per 

tant, probablement, lo més realista i potser lògic fins a un cert punt en el moment actual, 

doncs és que hi ha tota la sèrie de bordes que no es podran conservar, i n’hi hauran unes 

quantes que unes quantes mantindran l’ús ramader, unes quantes potser es conservaran 

com a patrimoni cultural; i en aquest sentit es pot incloure un punt de vista que aquest sí 

que és molt interessant com a Parc, que és que una d’aquestes que us deia que es pugui 

mantenir des del punt de vista cultural que pugui tenir una funció, que es pacti amb el 

propietari per la via que sigui, de borda visitable, és a dir, de borda museu; una borda és 

una cosa molt simple però és una cosa que algunes poden estar prou ben conservades i 

mantingudes com perquè siguin elements a visitar. I aquí, ara sí que afegeixo una coseta 

respecte la Vall d’Estaon que és que la Vall d’Estaon és un gran lloc on fer això perquè el 

que està clar és que és un dels dos grans àmbits del Parc amb presència de més bordes, 

i amb nuclis de bordes més grans i més ben conservats; per tant...fins i tot hi ha un 

itinerari de les bordes que ve de l’època del projecte Live Pirineu Viu, que el Parc manté 

com a tal, i que és un lloc perfecte per fer algun tipus de bordes museu. Ara, això també 

serà puntual, el Parc té 400 bordes i de bordes museu potser n’hi poden haver 5 o 10 a la 

llarga.  

 

M: El Parc prioritza potser que les bordes s’abandonin o caiguin que no que se n’hi doni 

segons quin tipus d’ús? 

J.P.: No, el Parc no és que prioritzi... Una, el ús ramader prioritari, en aquest cas el Parc 

ajuda a que es mantinguin, i davant de altres usos, el Parc espera el Pla Especial a data 

d’avui, perquè no sabem què dirà i perquè no hem de ser nosaltres qui ho hem de dir 

abans de que hi sigui. Per tant, a data d’avui, a la pràctica potser sí que està passant això 

però no és perquè el Parc vulgui conscientment que s’abandonin les bordes sinó que està 

a l’espera del Pla Especial. Imaginem, posats a imaginar, que el Pla Especial digués que 

tota la línia d’ús de refugi es pot permetre, o que digués que caldria donar ajuts també per 

mantenir bordes sense canvi d’ús ni sense ús nou però perquè no es perdin...Doncs són 

línies que si el Pla Especial les establís així, el Parc habilitaria els mecanismes (ajudes, 
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etc...) per aplicar-ho, o de permisos, per aplicar-ho. 

 

M: Perquè...quan dius nosaltres no som, amb això del Pla Especial qui està aquí  

escrivint? 

J.P.: Tot el procés d’elaboració del Pla Especial ho porta el servei de Planificació i Gestió 

de l’Entorn Natural de la Direcció General de Medi Natural, i els parcs depenen del servei 

de parcs de la mateixa Direcció General. O sigui, el Pla Especial ho fa una altra unitat del 

departament que té encarregada tota la planificació d’espais naturals i que va elaborant 

els Plans Especials de cada parc. Evidentment, en el cas d’un parc on hi ha un òrgan 

gestor, l’òrgan gestor participa en el Pla Especial, però la idea important és que el Pla 

Especial no és un document que elabora l’òrgan gestor del Parc i a partir d’aquí es tramita 

sinó que el Pla Especial l’elabora una altra unitat diferent, que no és ni el servei de parcs, 

és un altre servei, i normalment ho fa en base a una assistència externa, especialistes de 

diferents àmbits que es reuneixen, que elaboren...fixen uns criteris, elaboren a partir 

d’aquí tot el que seria el contingut del pla, tot això amb participació per una banda de 

l’òrgan gestor del Parc, per altra banda d’altres unitats del departament de medi ambient i 

després també amb participació de la població local, etc...és un procés complex. La idea 

important és que el Pla Especial no és un document que s’elabora aquí, no el redactem 

aquí a l’ordinador i després es tramita perquè llavors sí que seria molt equivalent l’òrgan 

gestor del Parc amb el Pla Especial, seria ben bé una mica les línies que s’establissin des 

de l’oficina tècnica, però no és el cas. El Pla Especial l’elabora una altra unitat, es tramita 

per tota una via molt complexa, l’òrgan gestor evidentment intervé, no és que es faci al 

marge, però...nosaltres no sabem com serà el Pla Especial de l’Alt Pirineu. 

 

A: Però sí que envieu les propostes? 

J.P.: El catàleg que us vam deixar d’elements prioritaris de patrimoni, evidentment tot això 

és documentació de base pel Pla Especial, és documentació que serà tinguda en compte; 

i seran aportacions que fem des de l’òrgan gestor. 

 

M: Un dia ens vas dir que hi havia un document de rat-penats i una relació de 

l’abandonament de les bordes com a refugi de rat-penats... 

J.P.: Això ja és més un aspecte molt parcial però té la seva importància també. Un dels 

objectius del Parc també és el patrimoni natural, lògicament, i entre molts temes diferents 

un dels temes que toca analitza i tractar és els rat-penats. És un grup de fauna que a més 

a més pràcticament totes les espècies estan protegides per tant, són un objectiu 
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important. Els rat-penats és això, és un grup de fauna com tants d’altres però que 

pràcticament totes les espècies estan protegides, algunes estan amenaçades, i per tant és 

un grup que té bastant objectiu de conservació per un parc. Llavors, com amb molts altres 

temes, el Parc hem estat fent prospeccions de rat-penats, portem ara dos anys treballant 

amb el tema, mirant quines espècies hi ha aquí, quin tipus de zones utilitzen...una mica 

els aspectes que poden ser importants després perquè el Parc pugui fer una acció de 

conservació. I amb els rat-penats, una cosa que s’ha comprovat i que era poc coneguda a 

Catalunya, és que les bordes són molt utilitzades com a refugi per a rat-penats forestals. 

De rat-penats hi ha dos grans grups: els de cova i els de bosc. Doncs els de bosc, no els 

de cova, sembla ser que utilitzen molt les bordes com a llocs de refugi i de fet en alguna 

borda s’han arribat a capturar fins a 5 espècies diferents que és moltíssim, i en d’altres 

n’hi ha una sola espècie o dos; i en algun cas espècies bastant escasses en el conjunt de 

Catalunya, amb molt poques dades. Llavors, com afecta això al tema de les bordes? Els 

rat-penats utilitzen les bordes sempre que: u, estiguin senceres i tinguin cobertura, quan 

només queden quatre parets no els hi serveixen de refugi i dos, sempre que tinguin 

obertures, perquè puguin entrar i sortir bàsicament. Per tant, el que vol dir això, és que 

una borda que està en peu i que manté un ús ramader per exemple, és ideal per als rat-

penats; una borda que està en estat d’abandonament durant un temps pot ser bona però 

si es va degradant arriba un moment en que deixarà de ser bona, la típica borda que està 

allà en ruïnes que ja ha perdut la coberta ja no serveix; i un tercer supòsit seria la borda 

que és totalment reconvertida en una segona residència i que, per tant, està tota molt ben 

tancadeta i esterilitzada, podríem dir, té zero rat-penats normalment, no els hi va bé. 

“Bueno” això és un factor més a tenir en compte en tot el puzzle de les bordes, i de 

moment el que sí que estem fent, amb la informació que tenim disponible, és que quan 

donem ajuts per rehabilitar bordes amb ús ramader, que és ja el tipus de bordes pels que 

donem ajuts, doncs sempre afegim que es mantinguin les obertures, però que en la borda 

d’ús ramader ja és lo propi, ja és normal que tingui obertures, els gaials...per un lloc o altre 

té obertures. Per tant, aquest és el tema, però és un paràmetre més que com a Parc hem 

de tenir en compte, i també és un valor afegit de les bordes amb el seu ús tradicional 

perquè tant l’abandonament com la reconversió a usos moderns aniria en contra, en 

aquest cas, del tema rat-penats. Llavors, ús ramader o també els hi aniria bé el ús aquest 

de borda rehabilitada com a patrimoni cultural que es manté tal qual com era, que pugui 

ser visitable o no, però que mantingui les seves obertures i la seva estructura típica això 

també els aniria bé, perquè a més no hi viuria ningú, és un espai tranquil, però no cau. 

M: Moltes gràcies! 
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Nº Entrevista  02 

Dia 20/02/09 

Hora 18:00 h  

LLoc Estaon  

 

 

Informant Mariana Herrero 

Càrrec Propietària d’una borda de Nibrós 

Grup Propietaris i/o usuaris 

 

Marta: Quant temps fa que tu i el teu marit sou propietaris d’una borda? 

Mariana Herrero: L’Amadeu ho deu saber més bé que jo però posem uns 15 o 16 anys 

que ho tenim aproximadament. 

 

M: Com les veu adquirir aquestes bordes? 

M.H.: Nosaltres fa molts anys que ens belluguem per aquí; aleshores com que coneixíem 

precisament aquest senyor, el Ciscu, que té la casa i el paller enganxat aquí al darrera, ell 

tenia intenció de comprar un tros de paller, però aquest tros de paller anava enganxat amb 

altres propietats. El que vem fer nosaltres amb tota una colla d’amics, quedar-nos la 

propietat i repartir-nos-la. Aleshores cadascú es va quedar el que li va convenir: el que no 

tenia casa es va quedar la casa, el que volia un camp es va quedar el camp, nosaltres ens 

va fer molta il·lusió quedar-nos les bordes, als fills i a nosaltres ens va fer il·lusió; clar, 

perquè ens va fer il·lusió?Precisament pel que hi ha molta gent que diu que és un 

inconvenient, que és que no s’hi arriba amb cotxe, o sigui que el que a nosaltres ens va 

encantar és això que no s’hi podia anar amb cotxe, que qui vulgui anar allà ha d’anar 

caminant. Clar, hi ha gent que diu tu no estàs bé del cap...clar, ara per arreglar-les s’ha 

tingut que anar amb helicòpter perquè sinó no s’hi pot arribar. Hi heu estat a les bordes 

vosaltres? 

 

M, A, N: Sí, sí 

M.H.: Són precioses però és clar...el encant per a mi encara ara que m’he fet gran i 

camino però ja no és aquesta agilitat de quan ets jove, encara ara jo no vull que m’hi facin 

un camí per arribar-hi. Ja n’hi ha moltes de llocs que pots anar amb cotxe, no?Doncs 

aquesta mantenir-la així que ja està bé, que és el seu encant. I així és com ens les vem 
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quedar, el que als altres els hi semblava una bogeria a nosaltres ens va semblar la gloria 

del cel; i així està. 

 

M: Has fet referència a la subvenció per tal de rehabilitar-les...abans el Jordi ens deia que 

les subvencions que havien donat sobretot eren per bordes que seguien amb el seu ús 

ramader... 

M.H.: És que nosaltres ens l’ha fa servir el Farriol, ens fa servir els prats i ens fa servir les 

bordes. 

 

M: O sigui, és propietat vostre però diguem-ne que el Farriol en fa ús. 

M.H.: Ell ens he les té arrendades, les té llogades; les terres i les bordes. El que passa és 

que la que està arreglada és tant petita que els animals no hi entren en allà. Això es veu 

que els propietaris tenien el que és la borda gran que és on hi havien els animals, i el que 

és la cabaneta que és on s’hi quedaven a dormir o a menjar, com a aixopluc la petita, i la 

gran és on hi havia els animals. 

 

M: Aquestes bordes que heu comprat vosaltres, quan les veu comprar se n’estava fent ús 

just abans, feia molt de temps que no se’n feia ús o s’ha fet ús sempre? 

M.H.: Se n’hi feia molt de ús abans, quan la vem comprar se n’hi feia però ja no tant. 

Potser hi havien que es feia ús, que hi havia els animals i que hi pujaven, potser el Farriol, 

el Cisco i un xicot de Ribera que també hi pujava els animals; a les de Nibrós, les altres no 

ho sé. O sigui tres o quatre ramaders hi havien, i les demés ja tancades. Quan vem 

començar nosaltres, les que ara estan enderrocades no estaven enderrocades encara, 

estaven senceres; però com que no hi pugen, no ho cuiden doncs aleshores només que 

per una llosa hi entri aigua... ja està. Ara quan hi pujaré segurament que alguna de les que 

encara aguantava alguna cosa segurament que estarà ja una mica així...apretadeta... 

S’han de cuidar, s’han de cuidar. 

 

M: En relació amb la subvenció aquesta, la subvenció us va ser suficient com per poder 

rehabilitar la borda? 

M.H.: Sí perquè et fan fer un projecte amb un pressupost del que et costarà arreglar-la, 

llavors et donen...no et donen un 100% però et donen...no sé si és un 90...et donen una 

bona part, aleshores cobreixes gastos. No en sobren però no en falten. Està bé, el que 

passa és que les subvencions aquestes...des de Barcelona que és on te les donen, o sigui 

l’administració, no ha trepitjat o no es fa càrrec d’on estan les bordes perquè ens van 
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donar el vist-i-plau de la subvenció i van dir: el més de març ha d’estar acabat. El més de 

març agafa tot l’hivern, en aquí és impossible treballar. Aleshores, és clar, com que amb el 

Parc hi ha molt bona relació i entenen les coses perquè ho trepitgen, van pensar: home, 

això és impossible. Aleshores, d’una manera o altre es va anar allargant una miqueta el 

plaç de poder-la tenir acabada, i abans del juny em sembla que era, ja estava acabada. 

Però si és per Barcelona i prou no pot ser, és la cosa aquesta que quan en parles dius 

que com és possible que pogueu dir que s’ha d’estar acabat això quan sabeu...o ells no 

ho saben, però els d’aquí és clar que ho saben que no es pot tenir acabat el més de març, 

que no es pot treballar. Un altre inconvenient també que hi havia és que tu has d’avançar 

tots els cèntims al paleta que t’ho ve a fer, o sigui tu has de pegar tots els cèntims per 

avançat. Llavors, és clar, jo conec el noi que m’ho va fer, i el Farriol també, que li va fer un 

abeurador molt maco. Però si no coneixes tu un paleta que li tens confiança, tu creus que 

li pagaràs tu 6000€ pel material i tot abans de fer-ho...i aquest paleta pot ser que li agafi 

un “patatús” i que se’n vagi i desaparegui; no t’ha fer l’obra i tu has avançat 6000€, això no 

ho tenen gaire clar. Això són les normes que venen des de baix, no tenen gaire sentit 

pràctic, és una miqueta així. Us ho explico perquè entra dins del tema de la restauració. 

Jo ara si torno a demanar una subvenció ja sé de què va la cosa, ja no em vindrà de nou 

però hi va haver moments que em vaig una miqueta cansar de “papeleos” i de traves 

d’aquestes que dius...jo vaig avançar aquests calés a un paleta que jo què sé...jo vaig 

tenir la sort de tenir aquest xicot de confiança que ho va fer però sinó, jo no sé si ho 

hagués fet perquè te la jugues. Però “bueno”, ha sortit bé. Però són coses d’aquestes que 

no lliguen, perquè si tu tens una borda i la vols arreglar perquè consideres que no vols 

que caigui perquè és un disbarat que caigui; jo sempre he pensat que el que hauria de fer 

l’administració és fer-ho molt més fàcil, el “papeleo” molt més fàcil. Ja no dic que et posin 

diners a sobre perquè ja ens donen una subvenció, però ens ho haurien de posar molt 

més clar. Perquè passarà que quan no en quedi cap... perquè hi ha dos o tres ximplets 

que tenim ganes de mantenir-les, però si no són dos o tres ximplets que les mantenen, 

quan estaran totes caigudes vindrà X i dirà: “allà teníeu un patrimoni i l’heu deixat caure”. 

Home, un cop ha caigut no cal donar-nos cops de cap. Jo crec que això no ho porten 

gaire bé, però això és la meva opinió.  

 

M: Els recursos? Aigua i llum en teniu? Del riu? 

M.H.: No, no. No hi ha ni aigua ni llum, ni res. És que no les pots fer servir com a vivenda. 

Aquestes no. Hi ha algun grup de bordes que es fan llum i s’hi poden estar.  
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M: Però vosaltres feu servir l’aigua del riu, llum del dia... 

M.H.: Quan hem anat allà, quan hem necessitat rentar-nos ens hem rentat allà i per 

menjar encara no hi hem anat mai; és una cosa que tenim en projecte però encara no hi 

hem anat, “bueno”, t’emportes l’entrepà...Quan les arreglaven, aquell noi que estava 

treballant cada dia a la tarda jo pujava amb un “termo” de té i l’hi portava, i ens menjàvem 

allà un entrepà i llavors jo tornava; però, és clar, no pots cuinar.  

 

M: La borda l’heu conservat com per ús ramader i la cabana l’heu arreglat més com per 

anar-hi a dormir, us han posat algunes, no traves, potser condicions? Què us han deixat 

fer i què no? 

M.H.: No et deixen tocar res, has de mantenir tota l’estructura. 

 

M: A nivell de obra conservar les quatre parets i casi no fer-hi res... 

M.H.: És conservació, no és rehabilitació. Perquè rehabilitació...què fas...no et deixen fer 

res. O sigui, si hi ha un foradet hem posat una finestra; la coberta arreglar-la tal com és. 

Però n’hi fer-hi llums, ni res de tot això, o sigui és mantenir l’estructura. 

 

M: I algú us a vingut després a mirar la obra? 

M.H.: Sí, el Parc; el Parc venen a certificar-ho. Venen a veure què has fet i si el que has 

fet correspon al que s’ha de fer i les ajudes que t’han donat si tu les has utilitzat per fer el 

que s’havia de fer. I llavors ve el Marc, no sé si l’heu conegut al Marc, doncs, és ell el que 

ve a fer el control d’obres. 

 

M: La propietat de les bordes que heu comprat era una família d’aquí a Estaon de tota la 

vida, és una família que encara hi són? 

M.H.: Sí que eren d’Estaon...però no, aquí a Estaon ja no hi són. Són una família que part 

de família vivia a Ribera però ja no hi són. I aquest senyor, el Ciscu, sí que ell encara té 

bordes allà dalt, però és clar, aquest senyor mireu com està ja, això s’acaba, en els 

pobles...això s’acaba. 

 

M: I tu tens constància que si els propietaris que vivien sí que les feien servir en el seu 

moment? 

M.H.: Sí, és clar. La gent gran d’aquí del poble t’explica que ells a la que feia una mica de 

bo ja agafaven els trastets i se’n anaven cap allà dalt. Llavors, allà hi tenien tots els 

animals, menjaven, i ells estaven per allà, i feien l’herba...ells feien en allà la vida. I llavors 
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quan baixaven els animals doncs au, cap aquí baix. I les senyores grans d’aquí el poble, 

elles pujaven la berena, una miqueta de menjar, li diuen la berena. Ho portaven cap a dalt, 

les dones amb el farcell a portar el menjar als homes que estaven allà dalt. Amunt i avall. 

La vida d’aquí d’abans molt dura. 

 

Núria: Els animals que hi havia eren cabres, ovelles...? 

M.H.: Sí, eren vaques, cavalls i ovelles també hi havia. En aquí al poble hi ha un senyor 

que sí que havia tingut cabres i ovelles; aquest senyor encara viu, però viu a Mataró, i 

llavors puja a l’estiu; i ell tenia ovelles. Bàsicament els demés tenien vaques, vaques que 

nosaltres encara anàvem a buscar la llet, i llavors cavalls. Llavors va venir aquella època 

que la Comunitat Europea van subvencionar per treure les vaques i van començar a 

treure els animals, i la vem començar a “pifiar”, perquè ara els camps i tot s’estan perdent. 

 

M: Tu has vist des de que estàs aquí com la gent ha anat deixant de fer servir les bordes 

com a ús ramader? 

M.H.: No, lo de les bordes ja no, això ja és més d’abans. Nosaltres coneixem les bordes 

com ara. Hi vas a caminar i hi veus per allà que hi havia els animals a dins de les bordes 

però allò de la família vivint allà dalt no. 

 

N: Tu creus que hi ha hagut algun canvi quan es va declarar el Parc Natural, si hi ha hagut 

algun canvi aquí a la zona en quant a les bordes i el seu ús ramader i agrícola? 

M.H.: No, Ramader no. A veure, el Parc té tota una sèrie de projectes de mantenir camins, 

de netejar-los, senyalitzar-los...és lo únic, jo no conec més a fons que hagin fet coses aquí 

a la Vall de Cardós. Per exemple, a Tavascan han fet un muntatge sobre l’aigua. Hi heu 

estat mai a Tavascan? Com que hi ha la central de FECSA aleshores han fet unes naus i 

t’expliquen coses de l’aigua. Jo crec que en allà han apretat més, aquí a la Vall de Cardós 

fora de mantenir camins i de posar uns cartells em sembla que no hi ha res més; no hi ha 

ni punt d’informació que jo és una de les coses que he dit moltes vegades al Parc, en aquí 

a Estaon s’hauria de posar un punt d’informació. Inclús jo vaig fer un projecte ja fa anys, 

de fer a l’escola, el que és el refugi, de fer-hi refugi i punt d’informació, i un centre 

d’interpretació d’aquí, de tot això. El que passa és que era un projecte que jo vaig portar al 

Parc, allà es va quedar i el Parc han tingut tots els seu problemes per engegar-lo suposo 

també. I aquí s’ha quedat, però jo penso que aquí a Estaon, i a més és peu de GR, és 

important, hi hauria d’haver alguna cosa, però diuen que ja està a Tavascan. Això és el 

què penso jo, que el nostre ajuntament hagués pogut apretar una miqueta. Però “bueno”, 
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suposo que hi ha prioritats i ja està, però “coi”, si tenim el Parc, una sèrie de coses d’aquí 

el poble, i és camí de GR i tenim moltes rutes i tot doncs...com a mínim un centre 

d’interpretació i d’informació jo penso que hi hauria de ser. Això és la meva opinió també. 

 

M: I així una miqueta de com estan les bordes, alguna vegada n’has parlat amb altra gent 

del poble que també té bordes allà dalt? La gent té ganes de conservar-ho, la gent ho veu 

com una part de la seva vida molt dura i ho vol deixar allà dalt? 

M.H.: Exacte. I les bordes no són totes d’aquí el poble, hi ha bordes de gent de 

Bonestarre, d’Estaon, ... de tots els pobles. N’hi ha una, no sé si la veu veure, que és del 

Batlle, aquella...allò que caigui, és que...la gent del Parc haurien d’agafar aquest amo i dir-

li: escolta’m, vols fer algo o no? No, o sí. Plantejar-ho perquè quan hagi caigut allò, allò és 

un monument. S’estan fent tantes “virgaries” amb el romànic i això i lo altre...sí,sí, d’acord, 

està molt bé, però allò és una obra d’art, tant i més que tot el hi ha per aquí de romànic. I 

d’allò ningú en parla, és el que deia abans, quan haurà caigut: “ostres! allò era una obra 

d’art! “. Perquè l’embigat aquell, allò és una obra mestre. I allà està, i caurà. Doncs això sí 

que jo penso que el Parc hauria de posar cullerada. Insistir, insistir amb els privats. És 

clar, el que passa és que són privats, i les institucions quan topen amb els privats doncs ja 

hem topat. Però jo suposo que alguna manera o altra hi ha d’haver de plantar una mica de 

cara: tu no ho pots arreglar o no ho vols arreglar, doncs dóna’ns a nosaltres la potestat 

perquè ho puguem fer. 

Vas lluitant contra corrent perquè abans ni es parlava de tot aquest tema, ara se’n 

comença a parlar, cada vegada se’n parla més, cada vegada hi ha més camins oberts, 

però cada vegada hi ha més camins que no es netegen; saps el què vull dir? Es fan 

moltes coses per un costat però llavors no hi ha el manteniment, aleshores perquè fem 

tantes coses si no es pot mantenir? Perquè no cuidem una obra mestre com és aquella 

borda i deixem estar quantes altres coses que potser no caldria? Realment va lent, va lent 

i moltes vegades es trepitgen. Aquests pobles petits, ajuntaments petits hi ha moltes 

coses de coneguts i jo no faré això perquè l’altre què dirà? I això no sé quan s’arribarà a 

acabar... 

 

M: És casi un anècdota: el Pau, el fill de la parella que agafarà el refugi, alguna vegada 

quan havia vingut aquí d’excursió ens explicava que havia hagut una mica de conflicte 

perquè hi havia hagut algun propietari que havia volgut obrir pista forestal fins a Nibrós per 

tal de poder-ho arreglar. No sé si ens saps alguna cosa, què va passar? 

M.H.: Hi va haver un senyor que va dir que per les seves terres no deixava passar; es va 
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començar a fer el camí i allà on s’acaba és perquè el propietari va dir que pel seus camps 

no passaven; que no els deixava passar. I com que no es van deixar passar no es va fer. 

La pista ample que continua amunt i després es tanca; en el moment que es tanca és 

perquè el propietari d’aquells prats va dir que no deixava passar a ningú; llavors no es va 

fer. Però va ser aquell home que va dir que no, els altres no van dir res, i aquell home va 

dir que no i com que era propietat seva doncs es va aturar. 

 

Adriana: Això abans de que hi hagués Parc, no? 

M.H.: Sí, abans. 

 

M: Perquè la pista amb quin objectiu era?Per anar a on? a les bordes? 

M.H.: És que per a dalt, imagineu-vos que hi hagués una pista que arribés a les bordes, 

llavors s’agafa la selva de Nibrós que diuen, que per la part de sobre es connecta amb les 

Valls d’Àneu. Aleshores, suposo, que la idea era, i el que ara hi ha gent que està a favor 

de la pista diuen això: és que si pugen per aquí i es puja per allà està connectat; què vol 

dir això? Que es pot treure fusta, es pot treure fusta perquè pugen màquines, que si hi ha 

un incendi es pot pujar, que els ramaders no cal que pugin a peu perquès és un pal anar a 

peu. Clar, si ens ho mirem amb aquest punt de vista potser sí que val la pena que hi hagi 

pista, però, ara actualment, si hi ha pista qui és que fa ús ramader? El Farriol i prou. I 

aquella pista la faran servir per el que sigui. Clar, una altra idea és fer una pista i tenir-la 

tancada, tancada només que per ús veïnal; veïnal vol dir ramaders i gent que té una 

cabana o el que sigui. Això és molt conflictiu, si es fa una pista i se li fa un ús ben fet 

“vale”, però què és un ús ben fet? És que si hi haguessin ramaders aleshores dius: val, sí; 

perquè el què ens convé és que n’hi hagin, fem-els-hi fàcil. Jo, francament, ja us he 

començat a dir que a mi ja m’està bé així. 

 

A: És com un conflicte d’interessos, no? 

M.H.: Cadascú mira lo seu. Però si hem d’estar mirant que si pugi la gent de un tipus de 

turista de caminant, de gent de natura...que hi hagi un grup de bordes com aquestes que 

no hi hagin cotxes és que em sembla que no en queden cap, em sembla que són úniques; 

només això ja té un valor; doncs apretem la història per aquest tipus de persones que 

venen que hi volen arribar a peu. Ja n’hi ha moltes que s’hi arriba amb cotxe, si és que 

hem d’anar per aquí, si hem de tornar a l’ús ramader que facin pista i solucionem 

problemes als que han de pujar, però és que això no es veu enlloc i és una llàstima. 

Perquè aquí a les vistes...mira, des d’aquí el balcó de vegades ve gent que ha vingut anys 



Anàlisi socio-ambiental de les bordes de la Vall d’Estaon (Pallars Sobirà) i de la biodiversitat associada 

 

 21 

NNUUMMAADD  

enrere i diuen: “quina vista més maca, és que està tan preciosa, es que està com 

sempre!”. I dic: No, com sempre no. Aquí no hi ha res com sempre, cada any és diferent. 

Per què? Perquè tots els matolls i tot es van menjant els prats; arribarà un moment que no 

tindrem ni prats si no hi han animals que els mantenen.  El bosc es va tancant, la vista no 

és pas la mateixa que anys enrere ni molt menys. 

 

M: Perquè qui té animals aquí Estaon a part dels animals del Farriol? 

M.H.: Hi ha uns de Lladorre que també porten els cavalls, hi ha el Jesús, el nebot del 

Ciscu, que també hi porta animals...tenen els camps arrendats. Hi ha dos o tres grups 

diferents que porten aquí els animals. 

 

M: Els prats d’aquí i els prats de dalts n’hi havia hagut de privats i de comunals? 

M.H.: Clar, hi ha de comunals i n’hi ha de privats. És que tot això dels comunals és tot un 

món que...jo no us ho sabré explicar. O sigui que a la Vall d’Estaon hi ha prats que són 

comunals, dels tres pobles, o sigui del vallat, el vallat que és Bonestarre, Estaon i Anàs, 

això és el vallat; doncs, hi ha prats que són de tots tres pobles i hi ha trossos que només 

és de cada poble. O sigui, Estaon té els seus trossos, i llavors hi han els altres que són 

comunals dels tres. I, és clar, això porta bastant “follon”, perquè si un té arrendat aquell 

prat i venen els animals de l’altre i entren allà dintre, clar, representa que això no hauria de 

ser perquè ell està pagant per aquests prats, en canvi els animals s’escapen d’un costat a 

l’altre. 

 

N: I amb les bordes també passa que eren comunals? 

M.H.: No, les bordes no. Les bordes cada una té el seu amo. Inclús més amunt hi ha les 

pletes aquelles que allò també era d’un senyor de Bonestarre que tenia unes pletes molt 

grans, que tenia els animals tancats allà dintre; i també era d’un sol senyor. I el que no 

està ben delimitat...perquè, és clar, a mida que es van perdent els prats es va perdent la 

limitació. Els senyors d’abans, el Ciscu i tots aquests, ho tenien molt clar: aquest tros és 

meu, aquesta fita d’aquí, fins aquest arbre...I ara, és clar, això s’està perdent, jo vaig allà i 

a mi em diuen: “aquell tros d’allà és el que tu tens”. Ni ho sé on comença i on acaba. 

S’està perdent. 

 

M: Encara hi ha algun mur, no? 

M.H.: Sí. Veus? Això és una altra cosa a conservar, els murs de pedra seca. Això són 

obres mestres també. I per aquí darrere n’hi ha cada un...és impressionant. A l’estiu que hi 
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ha el verdet, l’aigua, les pedres verdes, està preciós, amb aquelles molses que fa, està 

preciós. Això també és una cosa a conservar; se’n parla, ara se’n comença a parlar, que hi 

ha també subvencions per arreglar els murs aquests. Mica en mica...el que passa és que 

aquestes coses que es fan de mica en mica no hauria de ser això perquè aquest mica en 

mica tant mica en mica el que hi havia ja no hi és; perquè el temps també passa per 

aquetes altres coses, per les bordes passa també el temps; i si anem fent de mica en mica 

quan arribarà aquesta mica ja no caldrà perquè estarà al terra. Llavors qui s’hi posa per 

aixecar-ho? Hi ha coses que s’ha de fer ja. Busca l’alternativa de mica en mica però 

l’actuació ha de ser ja. Perquè no fas res un cop ha caigut. 

 

M: La gent que té bordes allà i que no les pretén rehabilitar en absolut, tindrien ganes de 

vendre aquestes bordes? 

M.H.: Podria ser que sí. Jo sé que n’hi havia alguna que la venien però també sé que en 

demanaven el que no es pot demanar per una borda. Perquè no es pot demanar? 

Precisament pel que dèiem: perquè no s’hi arriba amb cotxe, perquè per arreglar-la es 

necessita...precisament per això. Aleshores hauria de ser un preu més o menys simbòlic, 

pots demanar però...és que demanaven molts calés per ser una borda. Si et demanen 4 

milions d’un cobert d’una borda...no pot ser, se n’han de demanar menys. I sinó estan en 

la situació aquesta de molta gent d’aquí: jo ho tinc, no en faig res però si tu ho vols 

comprar te’n demano tan; i llavors la gent no ho pot comprar perquè són masses calés. 

Això seria la cosa sentimental perquè la seva borda no caigués. 

 

M: Què t’agradaria que passés amb les bordes i què creus que passarà? 

M.H.: El que passarà no ho sé. El que m’agradaria que passés seria que tots els 

recorreguts que envolten les bordes estiguessin nets, cuidats i marcats. I aleshores, les 

bordes, les que es puguin mantenir, mantenir-les perquè la gent hi pugui entrar, perquè es 

pugui explicar el què passava allà i perquè s’hi pugui entrar si un dia plou, això és el que a 

mi m’agradaria. Perquè...m’agradaria moltíssim que qui fos es posés amb l’amo d’aquella 

tant maca i tant preciosa, que s’hi posés no sé com, i digués: això s’arregla. M’agradaria 

moltíssim. I les que estan mig caigudes això penso que ja...Que si dins d’un nucli de 

bordes que n’hi ha moltes, n’hi ha moltes de caigudes però se’n mantenen dos o tres per 

l’esperit que és això i aquella gran mantenir-la com una obra d’art...això per mi seria lo 

ideal. 

Fer-hi camí per arribar-hi amb cotxe? Jo per mi, no és la meva prioritat. Ara, el que sí seria 

la meva prioritat és que els camins estiguin tots nets i marcats. Que s’hi pugui caminar, 
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que no t’hi perdis, que no hi hagi una esllavissada que llavors hagis de trepitjar pel 

prat...això és el que a mi m’agradaria. I no penso que sigui somiar truites això; perquè 

tenim unes brigades al Parc i tenim una gent treballant...doncs, vinga, som-hi; i si s’ha de 

subvencionar una empresa que ho faci...jo què sé. Perquè al començament van marcar 

amb uns postes de fusta molt macos i uns lletrerus molt macos...i va durar 4 dies. 

Nosaltres estem cançats d’anar i recollir cartells i posar-los drets i mantenir-ho, és una 

pena. Clar, quan passava això deia: qui ho fa això? La gent que ve de fora de caminar no 

ho fa això, no et tira un poste al terra; deien que ho feien els mateixos ramaders d’aquí, 

perquè no els hi agradava que la gent passegés per les seves terres.  

 

M: És estrany perquè tu no has nascut aquí a Estaon, i sembla que la gent que potser a 

nivell sentimental hauria de potser voler-les conservar doncs són els que no ho volen. I els 

de fora sembla que siguem els que més ho valorem potser perquè no hem viscut aquesta 

vida tant dura. 

M.H.: Això sí que és somiar truites. “Bueno”, no hem viscut aquesta vida tant dura i ho 

mirem amb una visió més fantàstica, i aleshores la gent d’aquí ho han tingut sempre, 

s’han fet les seves hores,...i no els hi expliquis de tantes històries. S’ho estimen molt però 

és diferent.  

 

(Identificació de la seva borda a partir de les fitxes ja fetes de les bordes de Nibrós, i 

explicació d’alguna petita anècdota de les altres bordes.) 
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Nº Entrevista  03 

Dia 21/02/09 

Hora 11:00 h  

LLoc Anàs 

 

 

Informant Senyor Farriol 

Càrrec Propietàri d’una borda de Nibrós 

Grup Propietaris i/o usuaris 

 

Adriana: Vostès tenen una borda, oi? 

Farriol: Encara en tinc però l’he traspassat al fill.  

 

A: Vostè era pastor abans, no?  

F: Home, és clar. Anava a guardar les vaques amb socs, sabates de fusta. Amb la neu 

anàvem a col·legi amb socs.  

 

Marta: I on són les vostres bordes? 

F: A Nibrós. 

 

A: I quantes en tenen vostès? 

F: De bordes una, i la cabana i a sota la cabana també hi posem ramat. La cabana encara 

està, eh, tot idèntic.  

 

M: I com està la borda i la cabana, bé? 

F: Sí, sí. 

 

A: A la cabana també hi poseu bestiar? 

F: A sota, a dalt per a fer foc, i fer el dinar. 

 

M: Que tenen el mateix nombre de bestiar ara que abans o abans en tenien molt més? 

F: De vaques en tinc dos vegades més que abans. Estaven en el camp lliure, però Ccom 

que s’abandona tot...si algun dia neva els portem a menjar al tros. Ara, lo que he vist jo a 

Estaon, a Estaon he vist 25 “crios” del poble anar a col·legi; ara natius del poble no hi ha 
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ningú. Potser hi ha dos o tres coses però han vingut de fora. 

 

M: Què ha passat? 

F: No ho sé què ha passat. Ara us explicaré un “chiste”: va marxar el mestre del poble, va 

marxar el capellà, van marxar les dones i l’home va haver de sortir al darrera. 

 

M: I la gent que ha tingut fills, els fills no s’hi ha volgut pas quedar? 

F: Han marxat. No ho entenc. Jo he recorregut bastant lo món. 

 

M: Per on ha anat? 

F: Jo vaig estar dos anys fent de fuster. La roba, les espardenyes me les havien de 

comprar els meus pares...dos anys treballant pels gastos.  

 

(Arriba la senyora Farriol) 

 

F: Després vaig anar a treballa a Escaló, aquell home em va donar 800 pessetes en 

aquell temps, era un preu molt gran. I des d’allí vaig entrar a la mili. Després quan vaig 

estar llicenciat vaig anar a treballar a Conca Vella, França.  

 

M: I aquí portava el ramat amunt i avall? 

F: No, jo no. Aquí sempre he portat aquesta casa i el bestiar i tot. 

 

M: Però qui se’n cuidava del bestiar? 

F: La meva dona, els seus pares i teníem dos mossos. Quan jo vaig entrar aquí en 

aquesta casa tenien dos mossos. Ara ho fa el meu fill. A les terres s’hi sembrava blat, se 

sembraven trufes... 

 

M: Què són trufes? 

F: Patates, amb català trufes amb castellà patates. I ja llavors ja se’n sembraven moltes, 

es feia un clot per guardar-les. Se’n collien moltes de trufes a dalt, moltes. I camps de blat 

per segar-lo i treure’n pa; allà hi havia un molí per moldre. 

 

M: I vostès no pujaven allà dalt, pujaven els mossos? 

F: Sí que pujaven, clar que hi pujaven. Nosaltres aquí portàvem lo bestiar i estàvem a dalt 

les bordes fins el 8 de desembre, la puríssima que diuen, i llavors baixàvem, però els 
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d’Estaon s’hi estaven fins a la vetlla de Nadal. A dormir damunt les quadres, i no tenien 

fred perquè es posaven entre l’herba, amb una manta feien un forat allà a la palla i no els 

hi entrava fred. És com ara si vas amb una tenda de campanya i un sac. 

 

M: Ens va explicar la Mariana que fa un temps que vau arreglar la borda una miqueta amb 

l’ajuda del Parc, no? 

F: Sí ho va arreglar un cosí d’aquesta, el Ciscu. Ho van arreglar, i a la Mariana també li 

van donar. Les bordes de dalt estan encara amb tot confort. 

 

M: Les vostres potser sí però n’hi ha algunes que no, oi? 

F: N’hi ha una que ha caigut, va caure el sostre. I n’hi ha dos més que se van cremar, ja fa 

molts dies que es van cremar. Però les altres estan bé. 

 

M: Però la gent no les fan servir, oi? Sou els únics vosaltres que les feu servir... 

F: Només nosaltres. No hi ha ningú que tingui bestiar. 

 

M: Ni a Nibrós ni més amunt, oi? 

F: No. 

 

M: I el bestiar campa per on vol, va a menjar allà on vol o ha de mirar quina és la zona on 

pot pasturar? 

F: Això ja fa molts anys que s’ha deixat de fer, el bestiar van per tot arreu, per tots els 

camps, algú potser vol cobrar alguna cosa per utilitzar la finca. Alguns es queixen. A més 

fa més de 30 anys que no es cultiven les finques. Abans estaven les finques vallades amb 

murs de pedra, estaven vallades perquè no poguessin entrar el bestiar.  

 

M: Al seu fill li agrada cuidar-lo? 

F: Sí, ell ara ho cuida ell; jo tinc 81 anys, ja toca descansar una miqueta.  

 

M: No els hi sap greu que vostès siguin els únics que segueixin utilitzant-les? 

F: El què nosaltres voldríem és que s’utilitzessin totes, que hi hagués la gent. Jo sóc fill 

d’Estaon, anàvem a col·legi 25 nens del poble, però voldria que es mantingués com es 

mantenia abans Estaon. Aquesta gent que ha marxat, estic d’acord que hagin marxat, 

“bueno”, estic d’acord, que visquin millor, però se’n anat a Balaguer, a Barcelona, o a 

Lleida...allà on sigui en un pis. A Estaon hi ha vedells, ovelles, sacs de patates,... Si hi 
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hagués gent, la crisi no vindria tant gran com ha vingut. Els que han vingut de l’estranger 

se n’han anat a la capital i ara ja no els podem fer treballar a l’alta muntanya.  

 

M: Però si uns marxen, els hi sap greu que vingui altre gent? 

F: No, jo estic d’acord que vingui altre gent perquè amb la Mariana ens portem bé. Ara, 

tornar a vindre a muntar-ho com abans no vindran, és difícil. 

 

M: Perquè  era molt dur, no? 

F: “Bueno”, dur... Els pagesos segaven sense maquinaria, lo blat ho segaven amb dalla, o 

amb un volant, o amb el que fos. Aquí en aquesta casa havien vingut andorrans a treballar 

en aquesta casa. Tot això ha marxat. Està tot lo Pirineu que ha marxat la gent. Ara 

aquesta gent se n’ha anat a Barcelona, o a un altre poble, Sabadell, o a Terrassa.. i diuen: 

“ostres s’ha acabat la construcció i no tenim feina!”. Ara per tornar a pujar a treballar no ho 

faran aquesta gent. 

 

M: El seu fill què en fa del ramat?Les vaques les té per carn, les té per llet? 

F: Fem llet, bistec de carn. Ara ha entrat a això de la ramaderia ecològica, ha fet una 

granja, “bueno” encara no està acabada. Jo estic d’acord, treballa, eh. Qui vulgui fer 

respectar la finca que se l’ha treballi. Perquè si ho deixa ple de brossa, baixa una “xispa”, 

es crema i s’encén tot. 

 

F: Anaven a treballar al camp noies i nois i ballaven. A les bordes de Nibrós quan es 

plegava a la tarda, al vespre del treball hi havia un noi que tocava l’acordeó i ballaven tots 

al davant de les bordes. Cada amo tenia un tros de corral vallat i allà ballaven.  

 

M: Durant l’any, quan de les bordes baixava tota la gent cap aquí quan ja venia el fred, 

allà dalt s’hi quedava un pastor amb el bestiar? 

F: No, la vetlla de Nadal baixaven tots cap a casa; i ara al mes de març tornen a pujar. 

 

M: I quan baixaven, baixaven tots?Les famílies amb tots els ramats? 

F: Tots els ramats i tot el bestiar baixaven cap aquí al poble. Al març, anaven tots cap a 

dalt. No fa gaires anys que ho he deixat jo, eh, vaig estar l’últim en abandonar-ho.  

 

M: Vostè té sort perquè té un fill que ha volgut seguir fent aquesta feina, oi? 
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F: Abans segàvem tots els prats i recollíem l’herba; ara, si poguéssim entrar amb la 

màquina això ja canvia. 

 

M:  Que ho fa que la resta de gent ho ha abandonat i vostè no? 

F: He treballat manualment, lo primer carro que va arribar d’animals aquí a tot lo Vall de 

Cardós me’l van fer a Tremp amb rodes de camió, vaig posar una mula...amb carro de 

rodes de goma. Una màquina de dallar que posàvem un animal, el “macho” i per segar 

l’herba. Vaig comprar un tractor que me va costar 700.000 pessetes pagat al comptat, 

encara el tinc. Ara el meu fill n’ha comprat un altre més gran, ara tenim dos tractors; això a 

Estaon. Que hi ha propietats més grans que la nostra i no es van mecanitzar. Jo he anat 

mecanitzant, comprant coses per anar tirant endavant. Ara si el meu fill ho tira endavant o 

si els nets ho tiraran...no ho sabem potser ho tiraran o potser no. 

 

M: A vostè li agradaria que seguissin, oi? 

F: Sí. Mira, a Ribera tinc tres finques, són xicotetes. La propietat que tinc aquí sigués com 

les finques que tinc a Ribera, allò ho fa un home sol encantat. Les finques que hi ha 

Ribera s’han fet malbé, les nostres com que les abonem i les cuidem donen; les altres ja 

no donen res.  

 

M: La terra s’ha de cuidar, si és cuida dóna sinó... 

F: Si aquell terra no el treballes tant se val si la tens o no la tens. Ara, si tirarà o no tirarà jo 

no ho sé ara. Fins ara ho hem aguantat, ”ademés” hem fet inversió allà i si no continuem... 

A Ribera tenim una quadra molt gran, la casa és petitona la té alquilada, però tenim la 

quadra que abans posàvem el bestiar, baixàvem les vaques de la muntanya i les 

portàvem a Ribera fins al 25 de març i després tornàvem a pujar cap aquí.  

Abans havies de tenir un registre del bestiar que tenies, però no se controlava tant. Si 

volies vendre bestiar havies de fer una guia i tot això, ara, si et venien un animal a la 

muntanya...”bueno”, també te la poden “fotre” ara.  

 

(Acabem l’entrevista amb un bon tall de pernil de porc senglar vora la llar de foc de la 

cuina amb el senyor i la senyora Farriol) 
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Nº Entrevista  04 

Dia 21/02/09 

Hora 12:00 h  

LLoc Anàs (casa la família Farriol) 

 

 

Informant Francesca Ticó 

Càrrec Usuària antigament de la borda del Farriol de Nibrós 

Grup Propietaris i/o usuaris 

 

En l’entrevista amb el padrí Farriol, entrà la dona, Francesca Ticó, la pubilla de la 

casa d'Anàs on ens trobem. Ell és d'Estaon. La senyora Farriol, al sentir parlar de bordes 

s’afegeix a la conversa-entrevista amb el padrí. Al estar enregistrant les veus existeix el 

perill de perdre informació amb converses paral·leles, i per tal de que no es perdés el seu 

testimoni, ens separem en dos grups i la conversa amb ella es recull per escrit.  

  

Francesca: Hi havia una padrina que ara ja és morta, fa anys, que contava que  

habitaven allí, a Sant Climent i anaven a l’església i tot. 

 

Adriana:  Vostè hi pujava? 

F: Jo pujava a pasturar les bèsties. Allí s’hi trobava recollida tota la joventut. A 

temporades, a la primavera, pujàvem amb farcells. Quan podia pujar era una glòria 

perquè ens recollíem tots allí.  

Alguns pujaven les ovelles, els de Bonestarre. Però tot es va anar tancant.  

 

A:  Tenim entès que el paper de la dona era únicament el de pujar el menjar per als 

homes, era així? 

F: Pujava el bestiar des de la primavera fins la tardor. Jo cada dia pujava i baixava. Era 

filla única. Si podia m’hi quedava però em trobaven a faltar a casa. També pujava 

escudella amb el cistell ben carregat quan segaven l’herba, per aquell camí que feia bona 

calor! De vegades la fèiem a dalt. Pujàvem el menjar i les espècies. Era com un poble i 

s’hi ajuntava tot el jovent i les amigues que també pujaven amb el bestiar. A mi no em 

deixàvem quedar massa a dormir allà, s’hi quedaven més els tiets que eren solters. La 
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mare estava delicada i havia de baixar cada dia, era filla única! Vaig tenir un germà, però 

morí jove. Així que em tocava a mi pujar el bestiar però sense quedar-m’hi a dormir. 

 

A:  Té un bon record? 

F: Si...La vida era més maca que ara. Anàvem a treballar el camp tots i després ballàvem! 

Al vespre després del treball, ben cansats, vinga a ballar! 

Tot ha canviat...jugàvem a jocs i ens hi ajuntàvem allà tots, els d'Anàs, Estaon i 

Bonestarre; dels tres pobles tot lo jove. Era glòria quan m’hi deixaven pujar, però jo no 

ballava. 

 

A:   Què va passar? 

F: El jovent després de la guerra quedà desmoralitzat. Per la guerra molta gent va marxar. 

De Surri cap amunt “lo Valliat”, van haver molts evacuats, tot es buidà. Abans cadascú 

pujava el que tenia 2 vaques, 6 vaques...segons el seu patrimoni. Eren uns temps molt 

bonics. 
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	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte.
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministraments (JU-107/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-46/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-14/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de serveis (JU-55/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (JU 115/08).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	EDICTE
	de 6 de març de 2008, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expedient disciplinari incoat per Resolució de 12 de juny de 2007, de la secretària general del Departament d’Educació a la senyora Pilar Fernández Nieto.
	EDICTE
	de 7 de març de 2008, pel qual es notifica el plec de càrrecs formulat en la tramitació de l’expedient disciplinari incoat per resolució de 18 de desembre de 2007 a la senyora Montserrat Bel Domingo.
	EDICTE
	de 7 de març de 2008, pel qual es notifica la proposta de resolució de l’expedient disciplinari incoat per resolució de 28 d’agost de 2007 a la senyora Isabel Maria Garcia Rodriguez.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació diversos contractes d’obres .
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ANUNCI
	pel qual es dóna publicitat a la concessió de subvencions durant l’any 2007.
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un servei (exp. G935 N08/124).
	DEPARTAMENT
	DE SALUT
	SERVEI CATALÀ DE LA SALUT
	EDICTE
	de 28 de febrer de 2008, de notificació d’un acte administratiu (exp. 133/2006).
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació de diversos contractes.
	Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 3 de març de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució de 25 de febrer de 2008, d’adjudicació de la contractació d’una obra.
	EDICTE
	de 3 de març de 2008, pel qual es dóna publicitat a la Resolució d’11 de febrer de 2008, d’adjudicació de la contractació d’una obra.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 28 de febrer de 2008, de notificació d’actes administratius relatius a l’expedient DICT17-00048249/2007.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	EDICTE
	d’11 de febrer de 2008, de notificació del requeriment de documentació de la sol·licitud de prestacions econòmiques del Pla d’ajuda al retorn.
	EDICTE
	d’11 de febrer de 2008, de notificació del requeriment de documentació d’una sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada.
	EDICTE
	de 20 de febrer de 2008, de notificació del requeriment de documentació de la sol·licitud de reconeixement de la condició de persona retornada presentada per la senyora María Vicenta Carracedo Domínguez.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	EDICTE
	de 28 de febrer de 2008, de notificació d’acords d’expedients sancionadors (P-G-7/2008, CM-G-136/2007 y CC-G-2/2008).
	ANUNCI
	d’informació pública sobre la sol·licitud d’autorització ambiental per adequar al sistema de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, una activitat d’instal·lacions químiques per a la fabricació de productes químics, al terme municipal de Vilanova i la Geltrú.
	ANUNCI
	de concurs públic per a l’adjudicació d’un contracte d’assistència tècnica (A.03.08.046).
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2005000540).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2005000269).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (CT08000598).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte (CT08000811).
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Medinyà i posterior abocament al riu Ter, al terme municipal de Sant Julià de Ramis, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (c
	lau S-AA-01158-P).
	ANUNCI
	d’informació pública del projecte constructiu dels col·lectors i l’estació depuradora d’aigües residuals de Flaçà i de Sant Joan de Mollet i posterior abocament a la riera de la Bruguera, als termes municipals de Flaçà i de Sant Joan de Mollet, i de la ll
	ista dels béns i els drets afectats per les obres (clau S-AA-00237-P2).
	ANUNCI
	d’informació pública del Projecte constructiu de l’estació depuradora d’aigües residuals de Pardines i posterior abocament indirecte al torrent el Segadell, al terme municipal de Pardines, i de la llista dels béns i els drets afectats per les obres (clau 
	S-AA-01149-P).
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
	RESOLUCIÓ
	de 27 de febrer de 2008, per la qual es dona publicitat a l’adjudicació definitiva d’un contracte. (codi: URV ADJ/08-07).
	DIVERSOS
	I COMUNITAT DE REGANTS DEL MOLÍ D’ARFA
	CONSORCI DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
	CONSORCI PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS AL BAIX CAMP
	CORPORACIÓ SANITÀRIA PARC TAULÍ
	ADMINISTRACIÓ LOCAL
	AJUNTAMENTS
	ABRERA
	L’ALDEA
	ALTAFULLA
	ARGENTONA
	ASCÓ
	BARBERÀ DEL VALLÈS
	BELLVER DE CERDANYA
	EL BRUC
	CALAFELL
	CALDES DE MALAVELLA
	CANET DE MAR
	CASTELL DE L’ARENY
	CASTELLGALÍ
	CERDANYOLA DEL VALLÈS
	CUBELLES
	ESPLUGUES DE LLOBREGAT
	L’ESTANY
	IGUALADA
	LA JONQUERA
	LA LLAGOSTA
	MALLA
	MATARÓ.
	MOLLERUSSA
	PALAFOLLS
	PALAFRUGELL
	EL PAPIOL
	EL PONT DE BAR
	PREMIÀ DE DALT
	PUIGCERDÀ
	RUBÍ
	SALOU
	SANT CARLES DE LA RÀPITA
	SANT CEBRIÀ DE VALLALTA
	SANT FRUITÓS DE BAGES
	SANT LLORENÇ D’HORTONS
	SANT PERE DE RIBES
	SANT PERE DE RIUDEBITLLES
	SANTA COLOMA DE GRAMENET
	SANTA EUGÈNIA DE BERGA
	LA SÉNIA
	SITGES
	TORELLÓ
	TORREDEMBARRA
	ULLDECONA
	VALLIRANA
	VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
	VIC
	CONSELLS
	COMARCALS
	NOGUERA
	RIBERA D’EBRE
	RIPOLLÈS
	DIPUTACIONS
	GIRONA
	JUTJATS DE PRIMERA INSTÀNCIA
	I INSTRUCCIÓ
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 1 de Vilafranca de Penedès, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 264/2001).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Reus, sobre procediment ordinari (exp. 378/2004).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 18 de Barcelona, sobre actuacions de judici de divorci (exp. 674/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 de Barcelona, sobre actuacions de procediment ordinari (exp. 501/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 2 d’Arenys de Mar, sobre actuacions de judici verbal (exp. 315/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 5 de Vilanova i la Geltrú, sobre procediment de jurisdicció voluntària (exp. 518/2007).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 6 d’Arenys de Mar, sobre procediment d’adopció (exp. 245/2006).
	EDICTE
	del Jutjat de Primera Instància núm. 48 de Barcelona, sobre actuacions de judici verbal. (exp. 959/2007).
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	DISPOSICIONS
	DEPARTAMENT
	DE LA VICEPRESIDÈNCIA
	ORDRE
	VCP/131/2008, de 10 de març, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajuts a activitats i al funcionament ordinari de les federacions d’entitats religioses d’una determinada confessió o de laïcitat.
	RESOLUCIÓ
	VCP/872/2008, de 14 de març, de convocatòria de subvencions per a activitats socials i culturals extraordinàries, ajuts socials i despeses de reforma i rehabilitació de seus de comunitats catalanes de l’exterior, corresponents al 2008.
	DEPARTAMENT
	D’ECONOMIA I FINANCES
	ORDRE
	ECF/132/2008, de 3 de març, per la qual s’aprova el règim general a seguir en l’exercici del control financer en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	EDICTE
	de 12 de març de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona referent al municipi de Sallent.
	EDICTE
	de 18 de març de 2008, sobre un acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de les Terres de l’Ebre referent al municipi de Gandesa.
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	ORDRE
	EDU/134/2008, de 20 de març, per la qual es modifica la disposició transitòria de l’Ordre EDU/221/2007, de 29 de juny, per la qual s’estableixen els principis generals que s’han de tenir en compte per a l’aplicació de l’article 4.4 del Decret 142/2007, de
	 26 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària.
	RESOLUCIÓ
	EDU/791/2008, de 13 de març, per la qual s’obre un nou termini d’inscripció a les proves d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2008 en els centres de titularitat públic
	a.
	RESOLUCIÓ
	EDU/804/2008, de 14 de març, per la qual s’obre un nou termini d’inscripció per a la prova específica d’accés als cicles de formació específica de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny corresponents a l’any 2008 als centres de titulari
	tat privada.
	DEPARTAMENT
	DE CULTURA I MITJANS
	DE COMUNICACIÓ
	ORDRE
	CMC/130/2008, de 10 de març, per la qual s’aproven les bases que han de regir la concessió de subvencions per a l’execució d’obres i l’adquisició d’equipaments per a museus.
	RESOLUCIÓ
	CMC/876/2008, de 12 de març, per la qual es convoca concurs públic per a la concessió de subvencions a entitats privades sense ànim de lucre i a grups sense personalitat jurídica per a desplaçaments fora de Catalunya per dur a terme projectes de cultura p
	opular i tradicional catalana.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	ORDRE
	AAR/133/2008, de 20 de març, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats al Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	RESOLUCIÓ
	TRE/867/2008, de 27 de febrer, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Conveni col·lectiu de treball de l’empresa Utymat, SA, per als anys 2005-2008 (codi de conveni núm. 7902122).
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	RESOLUCIÓ
	TRE/881/2008, de 26 de març, per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2008 per a la sol·licitud de pròrrogues de la subvenció per a la contractació d’agents d’ocupació i desenvolupament local (AODL) i es modifica l’article 26.2 de la Resolució TRE/6
	53/2007, de 27 de febrer.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	RESOLUCIÓ
	MAH/866/2008, de 18 de març, per la qual es fa pública la convocatòria dels ajuts a la gestió forestal sostenible per l’any 2008 (codi de la convocatòria 04.08.08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/868/2008, de 18 de març, per la qual es convoquen subvencions per a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer corresponents a l’any 2008, i se n’aproven les bases reguladores (codi HA 02/08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/869/2008, de 17 de març, per la qual es fa pública la convocatòria d’ajuts per al finançament d’actuacions als espais naturals protegits de Catalunya per a l’any 2008 (codi de la convocatòria 04.10.08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/882/2008, de 20 de març, per la qual es convoquen subvencions per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) i les seves federacions per a l’any 2008 (codi de la convocatòria 04.09.08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/883/2008, de 25 de març, per la qual es convoquen les subvencions corresponents a l’any 2008 per ajudar a pagar el lloguer a arrendataris amb risc d’exclusió social per motius residencials, i se n’aproven les bases reguladores (codi HA 04/08).
	RESOLUCIÓ
	MAH/884/2008, de 25 de març, per la qual es convoquen subvencions per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges per a l’any 2008, i se n’aproven les bases reguladores (codi HA 01/08).
	CÀRRECS I PERSONAL
	DEPARTAMENT
	DE LA PRESIDÈNCIA
	RESOLUCIÓ
	PRE/873/2008, de 26 de març, de cessament de personal eventual del Departament de la Presidència.
	RESOLUCIÓ
	PRE/874/2008, de 26 de març, de nomenament de personal eventual del Departament de la Presidència.
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	RESOLUCIÓ
	IRP/875/2008, de 19 de març, de cessament de dues persones de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments.
	DEPARTAMENT
	DE GOVERNACIÓ
	I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES
	RESOLUCIÓ
	GAP/865/2008, de 27 de març, per la qual es resol el concurs de canvi de destinació per a la provisió de llocs de treball de personal laboral fix de la Generalitat de Catalunya, adreçada a persones amb dificultats d’integració laboral per raó de la seva c
	apacitat intel·lectual.
	RESOLUCIÓ
	GAP/877/2008, de 25 de març, de nomenament de funcionaris de diferents cossos i escales d’administració general de la Generalitat de la Generalitat de Catalunya.
	RESOLUCIÓ
	GAP/878/2008, de 25 de març, de nomenament de funcionaris del cos de diplomatura de la Generalitat de Catalunya, biblioteconomia (núm. de registre de la convocatòria 143).
	RESOLUCIÓ
	GAP/880/2008, de 25 de març, de nomenament de funcionaris del cos d’intervenció de la Generalitat de Catalunya (núm. de registre de la convocatòria 145).
	DEPARTAMENT
	DE JUSTÍCIA
	RESOLUCIÓ
	JUS/871/2008, de 20 de març, de convocatòria per a la provisió, pel sistema de lliure designació, d’un lloc de comandament de la Direcció de Serveis del Departament de Justícia (convocatòria de provisió núm. JUS/005/08).
	DEPARTAMENT
	D’EDUCACIÓ
	RESOLUCIÓ
	EDU/885/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Carme Meléndez Cuffi com a cap de la Secció de Gestió Econòmica del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/886/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Rosa Maria Securún Fuster com a cap del Servei de Programes d’Innovació Educativa del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/887/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Maria Sala Castellà com a cap del Servei de Gestió Econòmica Administrativa del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/888/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Maria Teresa Badia Martínez com a cap del Servei de Gestió de la Formació de Persones Adultes del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/889/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Lluïsa Nicolau Galindo com a responsable d’innovació educativa de persones adultes del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/890/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Josefina Piqué Queixalós com a cap de la Secció d’Atenció a l’Alumnat de Formació Professional i d’Ensenyaments Esportius del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/891/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora M. Carme Altés Riera com a cap del Servei de Recursos Pedagògics del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/892/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Maria Dolors Solé Vilanova com a cap del Centre de Recursos de Llengües Estrangeres del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/893/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora Olga Adroher Boter com a cap de la Secció d’Assessorament Psicopedagògic del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/894/2008, de 19 de març, de cessament de la senyora Concepció Egea Egea com a cap de la Secció de Gestió Acadèmica dels Centres de Formació de Persones Adultes del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/895/2008, de 20 de març, per la qual la senyora M. Àngels Reig Puig cessa com a assessora del conseller d’Educació en matèria de polítiques educatives comparades.
	RESOLUCIÓ
	EDU/896/2008, de 20 de març, per la qual s’adapten diversos nomenaments a l’estructura del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/897/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora M. Lluïsa Pruna Santamaria com a cap de l’Oficina Territorial del Maresme del Departament d’Educació.
	RESOLUCIÓ
	EDU/898/2008, de 18 de març, de cessament de la senyora M. Àngels Reig Puig com a cap de la Secció de Coordinació i Assessorament en Matèria de Centres Educatius.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	RESOLUCIÓ
	AAR/870/2008, de 14 de març, de nomenament de personal per ocupar dos llocs de responsable al Laboratori Agroalimentari de Cabrils.
	UNIVERSITATS
	CATALANES
	UNIVERSITAT POMPEU FABRA
	RESOLUCIÓ
	de 25 de març de 2008, per la qual es resol el concurs de nou ingrés per a la provisió de quatre places en règim de contractació laboral indefinida (núm. de registre de la convocatòria L11/2007).
	UNIVERSITAT DE LLEIDA
	RESOLUCIÓ
	d’11 de març de 2008, per la qual es convoca concurs d’accés al cos de funcionaris docents universitaris.
	CONCURSOS I ANUNCIS
	DEPARTAMENT
	D’INTERIOR, RELACIONS
	INSTITUCIONALS I PARTICIPACIÓ
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de consultoria i assistència.
	eNTITAT AUTÒNOMA DE JOCS I APOSTES
	DE LA GENERALITAT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de subministrament.
	DEPARTAMENT
	DE POLÍTICA TERRITORIAL
	I OBRES PÚBLIQUES
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de tres contractes d’obres.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de subministrament.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació de tres contractes de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de serveis.
	ANUNCI
	pel qual es fa pública l’adjudicació d’un contracte de consultoria i assistència.
	ANUNCI
	d’informació pública de l’Estudi informatiu i l’Estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant desdoblada de Tortosa. Carretera C-12. PK 12+450 al PK 23+650. Eix de l’Ebre. Tram: Tortosa” (clau EI/IA.VE-05079).
	INSTITUT CATALÀ DEL SÒL
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	ANUNCI
	pel qual es fa públic que s’ha extraviat un resguard de dipòsit de fiances.
	GESTIÓ D’INFRAESTRUCTURES, SA
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	DEPARTAMENT
	D’AGRICULTURA,
	ALIMENTACIÓ I ACCIÓ RURAL
	REGS DE CATALUNYA, SA
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	ANUNCI
	pel qual es fan públiques diverses adjudicacions.
	DEPARTAMENT
	DE TREBALL
	EDICTE
	de 17 de març de 2008, de notificació d’una resolució de subvenció per a la promoció de l’ocupació autònoma, amb números d’expedient 8/75/2007 i 9/75/2007.
	SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA
	EDICTE
	de 5 de març de 2008, de notificació de la resolució de caducitat d’un expedient de revocació parcial d’una subvenció.
	DEPARTAMENT
	D’INNOVACIÓ,
	UNIVERSITATS I EMPRESA
	EDICTE
	de 14 de març de 2008, de notificació d’una resolució.
	DEPARTAMENT
	D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANIA
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de subministrament (exp. 76/08).
	ANUNCI
	de licitació d’un contracte de gestió (exp. 105/08).
	AGÈNCIA CATALANA DE LA JOVENTUT
	ANUNCI
	pel qual es fa pública la licitació d’un contracte de serveis.
	DEPARTAMENT
	DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
	AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA
	ANUNCI
	sobre una sol·licitud d’investigació i concessió d’aigües subterrànies (ref. CC2008000075).
	ANUNCI
	pel qual es fa pública una resolució (ref. CC2006000106).
	ENS D’ABASTAMENT D’AIGUA -
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT,
	EMPRESA PÚBLICA
	EDICTE
	de 19 de març de 2008, sobre una resolució de 18 de març de 2008 referent a l’aprovació definitiva del Projecte d’abastament al Centre Direccional de Cerdanyola del Vallès.
	AIGÜES DEL TER I DEL LLOBREGAT,
	EMPRESA PÚBLICA
	ANUNCI
	de correcció d’errades sobre l’anunci d’informació pública del “Projecte constructiu d’una nova artèria Alella-Tiana”.
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