REACCIONA
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS DE L’ÀREA DE MEDI AMBIENT
Tenint en compte l’excel·lent resposta per part dels ajuntaments en la primera edició de
l’estratègia REACCIONA, l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València convoca,
en aquesta segona fase de 2021, 4 noves línies de subvenció per a actuacions
relacionades amb la gestió de residus, la mobilitat sostenible i la natura.
1. BASES REGULADORES
L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de València, aprovada per acord
de ple de 28.3.2017 (BOP núm. 101, de 29.5.2017), tindrà la consideració de bases
generals.
2. OBJECTE, CONDICIONS I FI
REACCIONA és el full de ruta per a ajudar econòmicament als municipis de la província
de València en la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic. Les condicions de les
subvencions es concreten en cada epígraf i el seu fi és contribuir a transformar aquests
municipis en espais més saludables i habitables en un nou escenari climàtic.
3. CRÈDIT PRESSUPOSTARI I QUANTIA MÀXIMA
El crèdit pressupostari s’especifica en cada línia de subvenció.
4. LÍNIES DE SUBVENCIÓ
Mitigació:
4.7.

Subvenció per a la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus
Domèstics i Assimilables. A municipis, entitats locals d’àmbit territorial inferior al
municipal i mancomunitats.
Quantia: 955.000 € amb càrrec a les partides 705 162.20 762.00, 705 162.20
763.00 i 705 162.20 768.00 del Pressupost de la Diputació per a 2021.

4.8.

Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural. A municipis,
entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i
mancomunitats.
Quantia: 600.000 € amb càrrec a les partides 710 134.00 762.00, 710 134.00
763.00, 710 134.00 766.00 i 710 134.00 768.00 del Pressupost de la Diputació
per a 2021.

Adaptació:
4.9.

Subvenció per a la gestió i conservació d’espais naturals. A municipis, entitats
locals d’àmbit territorial inferior al municipal, agrupacions de municipis i
mancomunitats.
Quantia: 1.100.000 € amb càrrec a les partides 701 172.03 462.00, 701 172.03
463.00, 701 172.03 468.00 i 701 172.03 762.00 del Pressupost de la Diputació
per a 2021.

4.10.

Subvenció per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals. A municipis.
Quantia: 4.000.000 € distribuïts de la manera següent en el Pressupost de la
Diputació per a 2021:
-

1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 462.00.
800.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 762.00.
1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 462.00.
800.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 762.00.

5. ÒRGANS COMPETENTS
L’òrgan competent per a l’aprovació de la convocatòria és el President de la Diputació.
Tot això en els termes establits en el Decret núm. 11284/2019.
6. INSTRUCCIÓ I COMISSIÓ DE VALORACIÓ
La instrucció es realitzarà conforme al que s’estableix en l’article 18 de l’Ordenança
General de Subvencions (d’ara en avant OGS) de la Diputació de València i correspon
a l’Àrea de Medi Ambient. Aquesta farà d’ofici les actuacions que considere necessàries
per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades amb els quals s’ha de
formular la proposta de resolució.
La resolució de la convocatòria correspon a la Junta de Govern de la Diputació a
proposta de la Diputada de l’Àrea de Medi Ambient, seguint el que s’estableix en els
articles 20 i 21 de l’OGS de la Diputació de València.
La comissió de valoració estarà integrada per la Diputada de Medi Ambient o persona
en qui delegue, la Cap del Servei de Medi Ambient, la Cap de la Secció JurídicAdministrativa i Econòmica, que actuarà com a secretària de la comissió, els Caps de
Secció responsables de cada subvenció i un/a tècnic/a del Servei de Medi Ambient o
persones en qui deleguen.
7. SOL·LICITUDS: REQUISITS, TERMINIS I DOCUMENTACIÓ
El termini de presentació de sol·licituds serà de 50 dies hàbils, comptats a partir de
l’endemà de la publicació de la present convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província
de València (BOP) a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS).
La mera presentació de la sol·licitud de cada subvenció suposa l’acceptació de les bases
que la regeixen i el compromís de l’entitat sol·licitant de complir amb les obligacions i
deures que es desprenen d’aquestes.
Les sol·licituds es tramitaran exclusivament mitjançant la plataforma telemàtica “Carpeta
ajuntament”, www.dival.es, vista Ajuntament, havent d’emplenar el formulari i adjuntant
la resta de la documentació exigida en la present convocatòria.
No es concediran pròrrogues per a la presentació de sol·licituds. Les entitats que no
tramiten la seua sol·licitud en termini quedaran fora de la present convocatòria.

Cada entitat presentarà una única sol·licitud amb les següents certificacions genèriques:
1- Certificat, emés per Secretaria, en el qual es farà constar l’adopció de l’acord per
l’òrgan competent, l’actuació o actuacions que es desitja/gen realitzar i l’import
sol·licitat per a cadascuna d’elles (Annex 1).
2- Declaració responsable de no estar incurs en les prohibicions per a obtindre la
condició de beneficiari, establides en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de
Subvencions, per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta
convocatòria (Annex 2).
Com estableix l’article 6 apartat 5 de l’OGS de la Diputació de València, la
presentació de la sol·licitud de subvenció comportarà l’autorització del sol·licitant
perquè l’òrgan que concedeix la subvenció obtinga directament l’acreditació de
les circumstàncies previstes en els articles 18 i 19 del Reglament de la Llei
General de Subvencions mitjançant certificats telemàtics. En aquest cas, el
sol·licitant no haurà d’aportar una certificació. No obstant això, el sol·licitant
podrà denegar expressament el consentiment. En eixe cas, haurà d’aportar amb
la sol·licitud les certificacions esmentades.
3- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la petició i/o concessió o no
d’altres ajudes per a cadascuna de les subvencions sol·licitades en aquesta
convocatòria. El total d’aportacions, en cap cas, podrà ser superior al total de la
despesa (Annex 3).
A més, es presentaran els certificats i documents específics que cada línia de subvenció
establisca.
Si la sol·licitud no reuneix els requisits establits en la convocatòria, l’òrgan instructor
requerirà a l’interessat perquè l’esmene en el termini màxim i improrrogable de 10 dies.
Si el sol·licitant no l’esmena, es considerarà que desisteix de la seua sol·licitud.
El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisca totes
les autoritzacions i els permisos necessaris per a la realització dels treballs.
El termini d’execució finalitzarà un mes abans del termini de justificació establit en cada
línia.
8. RESOLUCIÓ I NOTIFICACIÓ
El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució del procediment no podrà
sobrepassar els 6 mesos. El termini es computarà a partir de la publicació de l’extracte
de la present convocatòria en el BOP.
El venciment del termini màxim sense que s’haja notificat la resolució legitima els
interessats per a entendre desestimada per silenci administratiu la sol·licitud de
concessió de la subvenció.
A l’efecte de notificació als interessats, l’acord resolutori de les subvencions concedides
i denegades es publicarà en el BOP i en el web de l’Àrea de Medi Ambient de la
Diputació de València. La publicació substitueix a la notificació.
No s’exigirà cap tràmit d’acceptació previ a la concessió de la subvenció.

9. CRITERIS DE VALORACIÓ
Cada convocatòria requerirà la documentació prevista en els apartats corresponents.
10. COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
La subvenció que atorgue la Diputació de València serà compatible amb la percepció
d’altres subvencions o ajudes per a les mateixes actuacions o inversions procedents de
qualsevol administració o entitat pública o privada, llevat que la pròpia convocatòria
establisca el contrari.
No seran compatibles amb subvencions o ajudes directes ni amb altres compreses en
l’Àrea de Medi Ambient.
11. DESPESES SUBVENCIONABLES
Totes les relacionades amb l’objecte de la subvenció que estiguen compreses en l’article
30 de l’OGS de la Diputació de València.
12. PUBLICITAT
El beneficiari ha de fer constar que ha rebut la subvenció de la Diputació de València
reflectint el seu objecte, que s’especificarà en els apartats corresponents de cadascuna
de les línies.
També haurà de complir amb l’art. 3 de la Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de
Transparència, de Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana.
13. OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS
1- Presentar els documents exigits per a la justificació en l’OGS i els previstos en
cada convocatòria en el termini establit a aquest efecte.
2- Facilitar la documentació que siga requerida en relació a l’activitat de control de
l’administració.
14. PAGAMENT DE LA SUBVENCIÓ
D’acord amb el que es preveu en l’article 33 de l’OGS de la Diputació de València, es
realitzaran els següents pagaments a compte:



El 85% de l’import de l’adjudicació s’abonarà una vegada s’hagen baremat les
sol·licituds i publicat l’acord de concessió, excepte renúncia expressa que haurà
de notificar-se en el termini de 10 dies des de la publicació de la concessió.
El 15% restant s’abonarà contra la presentació dels justificants de despesa
d’acord amb el que es disposa en cadascuna de les línies.

La Diputació es reserva la possibilitat d’exigir a l’entitat subvencionada que justifique el
pagament al contractista. Sol·licitada aquesta documentació i no acreditat el pagament,
es podrà iniciar expedient de reintegrament de l’ajuda concedida, en els termes i d’acord
amb el que es disposa en l’article 34 de l’OGS. Es faran visites d’inspecció de totes les
actuacions realitzades, per part dels/les tècnics/ques de la Diputació, sense perjudici de
la facultat de control de la Intervenció General. En el supòsit d’informes negatius després
de visita d’inspecció, o en els supòsits d’incompliment dels terminis fixats per a
l’execució de les actuacions, s’incoarà expedient de reintegrament de les quantitats

percebudes, d’acord amb el que es preveu per l’article 34 de l’OGS de la Diputació de
València, per incompliment de les condicions imposades amb motiu de la concessió de
l’ajuda, amb la meritació dels interessos de demora que corresponguen. No obstant això,
quan les obres no hagen sigut acabades en el termini general o en el de pròrroga, però
la inversió realitzada siga susceptible de ser entregada a l’ús o servei públic conforme
al que es preveu en l’article 243.5 de la LCSP, l’obligació de reintegrament es limitarà a
l’import de la quantia percebuda no invertida en les actuacions realitzades en termini i
susceptibles d’aquest lliurament.
15. CANVIS D’ACTUACIÓ
Les actuacions subvencionades s’han d’executar en el temps i en la forma determinats
en aquesta convocatòria. No obstant això, de manera excepcional, quan sorgisquen
circumstàncies que alteren les condicions tècniques o econòmiques essencials per a la
concessió de l’ajuda, l’entitat local beneficiària podrà sol·licitar canvis en les actuacions
subvencionades si concorren causes sobrevingudes, no previsibles en el moment de
presentació de la sol·licitud de subvenció. La sol·licitud de modificació s’acompanyarà,
com a mínim, d’una memòria en la qual s’exposaran els motius dels canvis i es justificarà
la impossibilitat de complir les condicions imposades amb l’atorgament de l’ajuda i el
compliment dels requisits exposats en l’apartat anterior. En cap cas es podran sol·licitar
canvis d’actuació una vegada adjudicades les actuacions i existisca un tercer interessat
com a adjudicatari d’aquestes.
16. JUSTIFICACIÓ
Es farà amb la presentació de la documentació requerida en cada línia.
La justificació de la subvenció es farà d’acord amb els articles 28, 29 i 30 de l’OGS de
la Diputació de València.
Si s’han subvencionat actuacions amb un pressupost total superior a l’import concedit,
caldrà justificar la despesa total de l’actuació.
17. RECURSOS
La resolució de concessió posa fi a la via administrativa, i contra ella podrà interposarse potestativament recurs de reposició davant del president de la Diputació en el termini
d’un mes a partir de l’endemà de la notificació de la resolució, o directament recurs
contenciós administratiu davant dels jutjats contenciosos administratius de València, en
el termini de dos mesos comptats també a partir del de la notificació de l’acte, tot açò
d’acord amb la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques.
Per a allò no previst expressament en la present convocatòria, aquesta es regirà per
l’OGS de la Diputació de València, per les Bases d’Execució del Pressupost de la
Diputació de València per al 2021, i per la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions, i el seu reglament de desenvolupament.

4.7 Subvenció per a la implantació dels Plans Locals de Gestió de Residus
Domèstics i Assimilables
1. OBJECTE, FI I MODALITAT DE SUBVENCIÓ
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la
implantació, en l’exercici 2021, de les accions establides en els Plans Locals de Gestió
de Residus Domèstics i Assimilables (PLGRDA), que hagen sigut redactats i aprovats
pels plens de les corporacions locals.
Es subvencionaran les actuacions que es puguen emmarcar dins dels següents
apartats:
I.

Prevenció en la generació de bioresidus, així com el compostatge domèstic i
comunitari.

II.

Recollida o gestió separada de bioresidus, ja siguen actuacions de recollida o
gestió separada de la fracció orgànica o de les restes vegetals d’origen públic i
privat. S’inclou l’adquisició de maquinària per al tractament o processament de
la palla de l’arròs per a evitar la seua incineració en camp.

III.

Aprofitament energètic dels bioresidus per a reduir, en origen, la fracció
destinada a eliminació.

IV.

Reducció i prevenció de residus, incloent la preparació per a la reutilització dels
productes o l’allargament de la seua vida útil.

V.

Recollida porta a porta o equivalent dels residus i implantació de sistemes
d’identificació d’usuari que permeten aplicar polítiques econòmiques i fiscals a la
ciutadania per afavorir la recollida selectiva en origen, com per exemple el
pagament per generació.

VI.

Reciclatge perquè els residus es transformen de nou en productes, materials o
substàncies, tant si és amb la finalitat original com qualsevol altra, excepte la
valorització energètica o el rebuig.

VII.

Sensibilització i educació ambiental.

Aquesta subvenció s’articula a l’efecte de complir l’article 14 del Decret 55/2019, de 5
d’abril, del Consell, pel qual s’aprova la revisió del Pla Integral de Residus de la
Comunitat Valenciana (PIR). Les actuacions a implantar no podran contravindre la
normativa europea, estatal o autonòmica de residus.
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la
present convocatòria és de 955.000 € amb càrrec a les aplicacions 705 162.20 762.00,
705 162.20 763.00 i 705 162.20 768.00, corresponents al pressupost de despeses de
l’exercici 2021.
Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà
incrementar-se el crèdit d’una amb el sobrant de l’altra.

3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior
al municipal i les mancomunitats de la província de València que reunisquen els requisits
establits en l’OGS de la Diputació de València i que en tot cas disposen del corresponent
PLGRDA aprovat pel Ple de la corporació, amb anterioritat a la sol·licitud de la subvenció
de la present convocatòria.
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen
a continuació.
La puntuació màxima serà de 100 punts:
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020:







Mancomunitats (40 punts).
Entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i municipis de fins a 5.000
habitants (30 punts).
Municipis d’entre 5.001 i 10.000 habitants (25 punts).
Municipis d’entre 10.001 i 20.000 habitants (20 punts).
Municipis d’entre 20.001 i 50.000 habitants (15 punts).
Municipis de més de 50.000 habitants (10 punts).

2. Actuacions proposades (màxim 60 punts) relacionades amb:








Compostatge
municipal,
compostatge
domèstic/comunitari
o
l’agrocompostatge (60 punts).
Recollida porta a porta (60 punts).
Aprofitament energètic dels bioresidus (60 punts).
Implantació de sistemes d’identificació d’usuari que permeten l’aplicació de
mesures fiscals com el pagament per generació (30 punts).
Recollida separada de la fracció orgànica en contenidor d’accés restringit (20
punts).
Reducció i prevenció de residus incloent la preparació per a la reutilització
dels productes o l’allargament de la seua vida útil (15 punts).
Sensibilització i educació ambiental (10 punts).

No es valoraren aquelles actuacions en matèria de gestió de residus que no es
puguen incloure dins d’algun dels apartats anteriors.
En cas d’empat entre dos o més municipis municipis/mancomunitats, els criteris de
desempat són:
-

Tindran preferència els municipis/les mancomunitats de menor població segons
el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en
el Registre General de la Diputació de València.
Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de
València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

5. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:


Implantació de les actuacions definides en els apartats de l’I al VII del punt 1
d’aquesta convocatòria per assolir els objectius del PLGRDA d’acord amb el PIR.

La quantitat màxima subvencionable serà de 30.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).
Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa
en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1 de gener de 2021 i la
finalització del termini d’execució.
Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit, com a conseqüència de
modificacions o desviacions durant la fase d’implantació de les actuacions proposades,
serà assumit íntegrament pel beneficiari.
El percentatge de la subvenció respecte al cost total de l’activitat s’ajustarà al barem
següent, d’acord amb el nombre d’habitants de l’entitat sol·licitant publicat per l’INE a 1
de gener del 2020:
-

Per a sol·licituds de mancomunitats es concedirà el 100% del cost total de
l’actuació sol·licitada (fins a un màxim de 30.000 €).
Per a entitats locals d’àmbit territorial inferior al municipal i municipis de fins a
5.000 habitants, el 85%.
Per a municipis de 5.001 a 10.000 habitants, el 80%.
Per a municipis de 10.001 a 20.000 habitants, el 75%.
Per a municipis de 20.001 a 50.000 habitants, el 70%.
Per a municipis de més de 50.000 habitants, el 65%.

6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:
1- Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.7).
2- Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions
s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
3- Memòria tècnica, subscrita per tècnic/a competent, relativa a les actuacions
proposades, que haurà d’incloure un pressupost total i un calendari d’execució.
4- Certificat, emés per la Secretaria de la corporació, sobre l’existència del
PLGRDA aprovat pel Ple de la corporació amb anterioritat a la sol·licitud de la
subvenció.
S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions contemplades en els apartats I al VII del
punt 1 d’aquesta convocatòria. En aquest cas, estaran recollides en un únic document
amb un únic pressupost, que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades i la
programació de la seua execució.

7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:
1- Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia de la corporació, que justifique
el compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, i
que en un apartat econòmic detalle clarament les actuacions realitzades i les
despeses parcials i finals de la seua implantació, amb indicació dels resultats
obtinguts.
2- Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex
6.7).
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la
qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de
l’actuació i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.
4- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència.
5- Vídeo de la implantació de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció
concedida.
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia que les actuacions han sigut subvencionades per la
Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de
Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:
1. Anunciar les actuacions executades en el web i xarxes socials del municipi/de la
mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web municipal i repetir-se de
manera periòdica en xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des de la
publicació de la concessió fins a la finalització de l’execució de l’actuació o la
seua implantació definitiva.
2. Presentar públicament les actuacions executades. La presentació estarà dirigida
al públic en general i exposarà clarament els objectius i compromisos assolits
del PLGRDA gràcies a les actuacions implantades.
3. Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique l’objectiu de les
actuacions i es presente l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost
total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació
justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials del municipi/de
la mancomunitat.

4.8 Subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural
La mobilitat és un dels principals focus de contaminació atmosfèrica i acústica als
municipis i per tant, un dels sectors on cal actuar promovent alternatives als vehicles de
combustió i sobretot, reduint el nombre de desplaçaments motoritzats.
1. OBJECTE I FI
La present convocatòria té com a objecte regular la concessió d’ajudes econòmiques,
en règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a l’execució
de vies de ciclovianants d’interés natural durant l’exercici 2021.
La seua finalitat és promoure l’adequació de camins d’interés natural per a impulsar una
mobilitat quotidiana activa i eficient, és a dir, la mobilitat en bicicleta o a peu.
Les vies de ciclovianants connecten tant a les persones entre sí com a les persones
amb la natura perquè la coneguen i l’estimen. La diferència amb altres vies de transport
és tant la seua autonomia i la seua condició de reservades a desplaçaments no
motoritzats, com el respecte i la integració amb el seu entorn, actuant com a elements
de protecció i conservació del patrimoni associat. Normalment es recolzen sobre
infraestructures ja existents, però en desús com és el cas d’antics traçats de ferrocarril,
camins històrics, antigues vies pecuàries, sendes o camins en entorns riberencs i en
àmbits de domini públic…
En general, la seua filosofia no és construir en la natura sinó aprofitar el ja construït per
a recuperar la connexió amb la natura. Les formes que poden adoptar varien en cada
cas adaptant-se al lloc i potenciant la seua identitat. Les vies de ciclovianants es
caracteritzen a més per buscar tant l’accessibilitat universal com la continuïtat, facilitat i
seguretat en tot el seu recorregut, afavorint l’autonomia i integració per a tots els usuaris
de qualsevol capacitat física.
2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import total disponible per a les subvencions que es concediran a l’empara de la
present convocatòria ascendeix a 600.000 €, amb càrrec a les aplicacions 710 134.00
762.00, 710 134.00 763.00, 710 134.00 766.00 i 710 134.00 768.00, corresponents al
pressupost de despeses de l’exercici 2021.
Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà
incrementar-se el crèdit d’una amb el sobrant de l’altra.
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
Podran optar a aquestes ajudes els municipis, les entitats locals d’àmbit territorial inferior
al municipal, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de
València que reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i el
següent:
1- En el cas d’una proposta supramunicipal, els municipis participants hauran de
signar un conveni administratiu on es designarà al municipi que serà
l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà l’import de la subvenció.

4. REQUISITS DELS PROJECTES
Les vies de ciclovianants d’interés natural que s’executen a partir dels projectes ja
realitzats i aprovats per les entitats interessades hauran de complir els següents
requisits:
1- Evitar al màxim l’afecció als espais protegits i/o regulats per figures de gestió.
Igualment, s’evitarà l’afecció de formacions geològiques i vegetals d’interés, i les
zones ambientalment sensibles i d’especial importància per al manteniment de
la biodiversitat i els processos ecològics (àrees d’interés connector, àrees
d’interés florístic i faunístic, hàbitats amenaçats o fràgils, etc.).
2- Maximitzar l’aprofitament de camins existents. Mantindre i, en el seu cas,
recuperar i restaurar antics camins, sendes o recorreguts de titularitat pública,
amb marcada significació natural, històrica o cultural. Els projectes han
d’aprofitar, sempre que siga viable, aquells camins ja existents per a evitar
l’obertura de nous i la pertorbació d’hàbitats fins ara no freqüentats. Per tant, una
actuació també pot estar formada per nous trams discontinus que connecten
amb trams ja existents.
3- Maximitzar l’adaptació a les característiques geomorfològiques del terreny,
evitant l’alteració de la morfologia del relleu i l’alteració edàfica amb moviments
de terres, grans talussos i desmunts que pogueren comportar un augment del
risc d’erosió i/o dels riscos geològics.
4- Aconseguir la màxima integració i coherència amb l’entorn. Als rius i barrancs es
fomentarà la plantació de vegetació de ribera, mentre que a les zones forestals
es fomentarà la vegetació de bosc mediterrani.
En els projectes prop de rius i barrancs es minimitzaran les afeccions a la llera,
els impactes del règim hídric i els creuaments (guals, etc.) oferint el màxim
respecte pel cicle de l’aigua i la seua dinàmica natural.
5- Protegir el cel nocturn i la natura. En cas de necessitar-ho, s’empraran
lluminàries que projecten la llum càlida al terra (PC-Ambre 1800°K o 2200°K)
amb una il·luminància mitjana (Em) de 5 lux.
5. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen
a continuació.
La puntuació màxima serà de 10 punts:
1. Connectivitat: 3 punts.
Per a obtindre la puntuació caldrà acreditar mitjançant plànols i una justificació
en la documentació tècnica que l’actuació connecta o forma part d’una via ciclista
existent i que, per tant, contribueix a la creació d’una xarxa o sistema
interconnectat de vies ciclistes. Així, no esdevé una actuació aïllada o inconnexa
sinó que contribueix a augmentar la connectivitat de la xarxa de vies ciclistes.
Si no forma part d’una xarxa es puntuarà amb 0 punts.

2. Municipis beneficiats: màxim 3 punts.
Es considera que una actuació beneficia un municipi quan s’executa en el terme
municipal corresponent i, per tant, transcorre pel seu territori. Només es valorarà
aquest criteri amb l’aportació de plànols en la documentació tècnica que recullen
el recorregut de la via projectada i la delimitació del municipi o municipis on es
pretén realitzar.
Es puntuarà amb 1 punt per cada municipi beneficiat en la nova proposta fins a
un màxim de 3. S’entén que puntua exclusivament el tram de via a realitzar en
cas de formar part d’un recorregut mes ampli.
3. Intermodalitat: 1 punt.
La via de ciclovianants objecte d’execució que connecte amb estacions de
transport públic en funcionament obtindrà 1 punt. Per a la seua justificació
s’aportarà un plànol en la documentació tècnica.
4. Si el recorregut proposat en la sol·licitud forma part total o parcialment d’un
PMUS aprovat per la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i
Mobilitat: 2 punts.
5. Si el municipi, en el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que
formen part de la sol·licitud, estan en risc molt alt o alt de despoblament: 1 punt.
En cas d’empat entre dos o més sol·licituds, els criteris de desempat són:
-

Tindrà preferència la sol·licitud amb major població.
En cas de persistir l’empat, per data d’entrada de la sol·licitud de subvenció en
el Registre General de la Diputació de València.
Si haguera calgut esmenar una sol·licitud a requeriment de la Diputació de
València, comptaria la data de l’esmena, no la de la presentació inicial.

6. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren despeses subvencionables l’execució de les obres d’una via de
ciclovianants que dispose d’un projecte aprovat pels respectius ajuntaments dels
municipis on es realitza, la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut
preceptiva.
La subvenció finançarà fins a un 100% del cost total de l’activitat, amb els següents
límits:
-

Obres a realitzar per a un municipi: 60.000 € € (IVA inclòs).
Obres a realitzar per a dos municipis: 90.000 € (IVA inclòs).
Obres a realitzar per a tres o més municipis: 120.000 € (IVA inclòs).

En el cas que l’actuació sol·licitada superara aquest import, l’entitat o les entitats
beneficiàries assumiran els excessos sobre la quantitat màxima de subvenció que els
corresponga.
Les baixes obtingudes de la licitació de les obres es reinvertiran en la mateixa ajuda
completant l’import total amb la direcció de les obres i la coordinació de seguretat i salut.

7. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:
1- Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.8).
2- Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions
s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
3- Certificació acreditativa de titularitat i disponibilitat dels terrenys (Annex 10).
4- Documentació tècnica de l’actuació, elaborada a partir del projecte base de
licitació, que haurà de tindre un màxim de 20 pàgines i incloure com a mínim:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.

i.
j.

k.

Breu descripció del territori on es desenvoluparà la futura actuació.
Objectius principals de l’actuació.
Plànol del traçat en planta de la via.
Plànol amb la classificació urbanística dels sòls i els nivells de protecció
on s’executarà la via.
Justificació que el projecte pretén protegir i apropar el patrimoni natural.
Justificació que el projecte s’emmarca en una estratègia d’àmbit regional.
Indicar, amb l’aportació de plànols, si la proposta dona continuïtat a la
xarxa interurbana, completa itineraris existents o contribueix a la creació
d’una xarxa per a la valoració del criteri de baremació 1.
Indicar, junt amb plànols, si l’actuació proposada connecta directament o
completa un itinerari existent entre 2, 3 o més termes municipals per a la
valoració del criteri de baremació 2.
Indicar si hi ha intermodalitat amb estacions de transport públic en
funcionament per a la valoració del criteri de baremació 3.
Fulla resum de pressupost de l’obra que detalle els imports per capítols,
el Pressupost d’Execució Material, el 13% de Despeses Generals i el 6%
de Benefici Industrial, el Pressupost d’Execució per Contracte i el
Pressupost de Licitació.
Termini d’execució de les obres.

5- Certificació de la Secretaria que acredite que el recorregut proposat en la
sol·licitud forma part total o parcialment d’un PMUS aprovat per la Conselleria de
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat.
6- En el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el conveni
administratiu on es designe el municipi intermediari.
7- Compromís d’aportació econòmica en la quantia que resulte, mitjançant
finançament municipal fins a arribar al 100% del cost total de l’actuació.
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als quinze mesos de l’endemà de
la publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.

Cada entitat sol·licitant haurà d’aportar la documentació següent:


Previ a l’ordenació del pagament:
1- Projecte aprovat per la/es corporació/ns municipal/s beneficiària/es amb la
documentació mínima exigible per la LCSP i la Instrucció de la Diputació de
València per a la documentació tècnica dels Plans Provincials (BOP 11/5/2020).
S’exigirà que aquest projecte estiga visat pel corresponent Col·legi Professional
i inclourà l’esment exprés en aquest visat del compliment de la citada Instrucció.
2- Certificat de l’aprovació del projecte.



Durant l’execució del contracte d’obres:
3- Certificació de l’acord d’adjudicació.
4- Certificació mensual de les obres realitzades.
5- Fotografia del cartell de publicitat de les obres que s’ajustarà al model que
proporcione la Diputació de València.
6- En cas de modificacions d’obra, documentació que permeta avaluar que no
s’alteren les condicions inicials de la subvenció concedida.



A la finalització de les obres:
7- Una memòria d’actuació, subscrita per l’Alcaldia de la corporació, justificativa del
compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, que
reculla detalladament un apartat econòmic on figuren clarament les actuacions
executades i els pressupostos definitius així com els resultats obtinguts.
8- Una memòria econòmica justificativa del cost de les activitats realitzades, que
contindrà la següent documentació:
a. Una relació classificada de les despeses i inversions de l’activitat, amb
identificació del creditor i del document, el seu import, data d’emissió i, en el
seu cas, data de pagament, certificada per l’òrgan Interventor de l’entitat
local. L’esmentat certificat d’Intervenció inclourà la indicació i justificació del
procediment de contractació utilitzat i l’adequació del mateix a la normativa
vigent sobre contractes de les administracions públiques (article 28.2.A.f de
l’OGS) (Annex 6.8). En cas que la subvenció s’atorgue conformement a un
pressupost, s’indicaran les desviacions esdevingudes.
b. Factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic
mercantil o amb eficàcia administrativa incorporats en la relació a què es fa
referència en el punt anterior per import de la despesa total de l’actuació i
documentació acreditativa del pagament.
9- Documentació final d’obres que haurà d’incloure plànols definitius, certificació
final d’obra i lliurament de les instal·lacions a l’entitat beneficiària, signada per la
direcció facultativa, en la qual es farà constar expressament que les obres i
instal·lacions s’han ajustat al projecte i les seues modificacions, si n’hi hagueren
hagut, i que en tot cas les obres i instal·lacions s’entreguen a l’entitat beneficiària

en perfecte estat d’acabat i funcionament per a l’objecte que es van dissenyar i
van executar.
10- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència.
11- Relació fotogràfica de l’abans, durant i després i vídeo de l’execució de les
actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.
9. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia que l’execució de les obres ha sigut subvencionada per
la Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea
de Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:
1- Anunciar les actuacions a executar en el web i en les xarxes socials del
municipi/de la mancomunitat. L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se
de manera periòdica en les xarxes socials del municipi/de la mancomunitat des
de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’actuació.
2- Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique el fi de les actuacions i
es presente l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat final de les actuacions,
indicant el pressupost total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de
la Diputació de València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la
documentació justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials
del municipi/de la mancomunitat.

4.9 Subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals
1. OBJECTE, FI I MODALITATS DE SUBVENCIÓ
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques, en
règim de concurrència competitiva fins a esgotar el crèdit disponible, per a la gestió i la
conservació d’espais naturals en l’exercici 2021.
Les actuacions seran aquelles que, no generant un augment de la superfície
artificialitzada - asfaltada, formigonada- respecte a la situació anterior, complisquen amb
les següents condicions:
a) Representen un increment de la superfície ocupada per la vegetació o bé una
millora de la vegetació existent (augment de la diversitat d’espècies o de la
diversitat estructural, substitució d’espècies al·lòctones per autòctones i, en
general, l’avanç en la successió ecològica per a incrementar la resiliència enfront
pertorbacions i l’adaptació al canvi climàtic).
b) Milloren la capacitat de l’espai natural per a prestar serveis ecosistèmics.
S’estableixen tres modalitats:
A. Declaració de Paratges Naturals Municipals
Atenent l’existència en els seus municipis, a criteri de la corporació local, amb la
conformitat de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica i Transició Ecològica, de zones que reunisquen algun dels valors i les
potencialitats d’ús a què es refereix l’article 1 del Decret 15/2016, de 19 de febrer, del
Consell, de regulació dels Paratges Naturals Municipals de la Comunitat Valenciana.
B. Actuacions en Paratges Naturals Municipals
S’entén per Paratge Natural Municipal aquell que estiga declarat per la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica a
data de 26 de maig de 2021.
C. Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials
Les riberes són aquells espais ocupats (o potencialment ocupats) per les formacions
vegetals lligades al nivell freàtic i a la geomorfologia fluvial. En la zonificació lateral de
rius i rieres hi trobem la riba, que constitueix l’espai de les màximes crescudes
ordinàries, i que sol estar ocupat per espècies vegetals hidròfites (joncs, canyís, etc.), i
les riberes, separades de la riba habitualment per un xicotet talús fruit de la deposició
de sediments de les crescudes ordinàries i la seua erosió lateral.
Les riberes en bon estat incideixen en el cicle hidrològic perquè esmorteixen l’impacte
de les crescudes i milloren la infiltració. Així mateix, afavoreixen la bona qualitat de
l’aigua perquè són un filtre natural que fixa sediments i capta nutrients i contaminants.

Les modalitats B i C són excloents.

2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la
present convocatòria és d’1.1000.000 €:
-

-

100.000 € per a la modalitat A amb càrrec a les partides 701 172.03 462.00, 701
172.03 463.00 i 701 172.03 468.00, corresponents al pressupost de despeses
de l’exercici 2021.
400.000 € per a la modalitat B amb càrrec a la partida 701 172.03 762.00
corresponent al pressupost de despeses de l’exercici 2021
600.000 € per a la modalitat C amb càrrec a la partida 701 172.03 762.00
corresponent al pressupost de despeses de l’exercici 2021.

Quan en una de les aplicacions no s’esgote el crèdit màxim previst i en l’altra el crèdit
disponible resulte insuficient per a tramitar el nombre total de sol·licituds, podrà
incrementar-se el crèdit d’una amb el sobrant de l’altra.
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que
reunisquen els requisits previstos en l’OGS de la Diputació de València i el següent:
-

No estar inclosos en la llista de municipis exempts de redactar un PLPIF,
publicada per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica
i
Transició
Ecològica
(https://agroambient.gva.es/documents/162905929/165019001/Annex+VII/c57a
c287-eca2-4e93-8517-03469c2c4553).

En la modalitat A, a més, podran optar les entitats locals d’àmbit territorial inferior al
municipal, les agrupacions de municipis i les mancomunitats de la província de València
que reunisquen els requisits establits en l’OGS. En el cas d’una proposta
supramunicipal, els municipis participants hauran de signar un conveni administratiu on
es designarà al municipi que serà l’intermediari amb la Diputació, a qui se li transferirà
l’import de la subvenció.
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS
La dotació pressupostària de la modalitat A es distribueix segons els criteris objectius
que es determinen a continuació.
La puntuació màxima serà de 10 punts:
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.




Fins a 5.000 habitants (3 punts).
Entre 5.001 i 20.000 habitants (2 punts).
Més de 20.000 habitants (1 punt).

Les sol·licituds supramunicipals (almenys 2 municipis) i de les entitats locals
d’àmbit territorial inferior al municipal rebran en aquest apartat la puntuació
màxima, és a dir, 3 punts.
2. Si el municipi no té declarat altre Paratge Natural Municipal en el seu terme
municipal: 2 punts.

En el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que formen part de la
sol·licitud hauran de complir aquest requisit.
3. Si el municipi no pot optar a la modalitat A de la subvenció de Gestió forestal
d’aquesta convocatòria per tindre més de 20.000 habitants o menys de 25
hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal: 3 punts.
En el cas d’una proposta supramunicipal tots els municipis que formen part de la
sol·licitud hauran de complir aquest requisit.
4. Si el municipi, en el cas d’una proposta supramunicipal un dels municipis que
forme part de la sol·licitud, té una Microrreserva de flora en l’àmbit del nou
Paratge Natural Municipal que es pretén declarar: 2 punts.

La dotació pressupostària de la modalitat B es distribueix segons els criteris objectius
que es determinen a continuació.
La puntuació màxima serà de 10 punts:
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.




Fins a 5.000 habitants (3 punts).
Entre 5.001 i 20.000 habitants (2 punts).
Més de 20.000 habitants (1 punt).

2. Si el municipi no pot optar a la modalitat A de la subvenció de Gestió forestal
d’aquesta convocatòria per tindre més de 20.000 habitants o menys de 25
hectàrees de superfície forestal de titularitat municipal: 4 punts.
3. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari segons
l’Annex 4 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula
el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades: 1 punt.
4. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’espècies en perill d’extinció o
vulnerables de l’Annex I de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes
valencianes d’espècies protegides de flora i fauna: 0,2 per espècie fins a un
màxim d’1 punt.
5. Si les actuacions es centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons
l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20
de novembre, del Consell: 0,2 punts per espècie fins a un màxim d’1 punt.
La dotació pressupostària de la modalitat C es distribueix segons els criteris objectius
que es determinen a continuació.
La puntuació màxima serà de 10 punts:
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.



Fins a 5.000 habitants (4 punts).
Entre 5.001 i 10.000 habitants (3 punts).




Entre 10.001 i 20.000 habitants (2 punts).
Més de 20.000 habitants (1 punt).

2. Si l’espai fluvial es troba a menys de 2 km del centre del municipi: 2 punts.
3. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’un hàbitat prioritari segons
l’Annex 4 del Decret 70/2009, de 22 de maig, del Consell, pel qual es crea i regula
el Catàleg Valencià d’Espècies de Flora Amenaçades: 1 punt.
4. Si les actuacions milloren l’estat de conservació d’espècies en perill d’extinció o
vulnerables de l’Annex I de l’Ordre 6/2013, de 25 de març, de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient, per la qual es modifiquen les llistes
valencianes d’espècies protegides de flora i fauna: 0,2 per espècie fins a un
màxim d’1 punt.
5. Si les actuacions es centren en el control d’espècies exòtiques invasores segons
l’Ordre 10/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i
Medi Ambient, per la qual es modifiquen els annexos del Decret 213/2009, de 20
de novembre, del Consell: 0,5 punts per espècie fins a un màxim de 2 punts.
5. DESPESES SUBVENCIONABLES
Es consideren despeses subvencionables els conceptes següents:
A. Declaració de Paratges Naturals Municipals
Redacció de memòries justificatives per a la declaració de Paratges Naturals
Municipals. El seu contingut mínim l’estableix la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.
La quantitat màxima subvencionable serà de 4.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).
B. Actuacions en Paratges Naturals Municipals
1- Actuacions amb mitjans mecànics i manuals:
a) Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora i fauna que amenacen
comunitats naturals d’interés per a la conservació.
b) Millora de la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de bandes de vegetació
de ribera i filtres verds.
c) Actuacions per augmentar la biodiversitat: plantacions d’espècies arbustives
i arbòries, sembres i treballs silvícoles.
d) Recuperació i conservació d’espècies amenaçades, protegides o singulars.
e) Compra i instal·lació de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció,
aclimatació o repòs d’espècies de fauna (caixes-refugis per a ratpenats,
caixes-niu d’ocells, etc.).
f) Compra i instal·lació de protectors per evitar l’electrocució d’aus en torres i
línies elèctriques.
g) Creació i condicionament de centres de conservació, recuperació i divulgació
de fauna i flora.
2- Actuacions de condicionament de sendes o trams de sendes existents per a
potenciar el coneixement de l’ecosistema. S’inclou la reparació i les millores del
traçat i la plataforma, i el desbrossament de la vegetació adjacent.

3- Instal·lació i condicionament de senyalització informativa en sendes, pistes i
camins (plafons descriptius, banderoles direccionals, etc.).
4- Instal·lació i condicionament d’observatoris de fauna, torres de guaita, miradors
i altres estructures d’observació del paisatge i de la fauna.
5- Maneig mitjançant l’ús de la ramaderia i el pasturatge, amb l’objectiu de millorar
o restaurar un estat de conservació favorable d’hàbitats i espècies.
S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions fins assolir la quantitat màxima
subvencionable, és a dir, 40.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).
C. Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials
Actuacions amb mitjans mecànics i manuals:
a) Eliminació d’espècies exòtiques invasores de flora dels marges fluvials o del
mig de la llera. Les actuacions s’iniciaran aigües amunt, ja que les espècies
tendeixen a dispersar-se en el sentit del corrent.
b) Eliminació d’espècies exòtiques invasores de fauna que amenacen
comunitats naturals d’interés per a la conservació.
c) Actuacions per augmentar la biodiversitat, millorar la funció de corredor
biològic i la qualitat de l’aigua mitjançant la creació de bandes de vegetació
de ribera i filtres verds.
d) Eliminació d’abocadors de runes i residus incontrolats.
e) Compra i instal·lació de caixes-niu o altres estructures per a la reproducció,
aclimatació o repòs d’espècies de fauna (caixes-refugis per ratpenats,
caixes-niu d’ocells, etc.).
S’admetrà la sol·licitud de diverses actuacions fins assolir la quantitat màxima
subvencionable, és a dir, 40.000 € per entitat sol·licitant (IVA inclòs).

La realització de les actuacions objecte de subvenció serà de responsabilitat exclusiva
de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres i serveis com si es fan amb
mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs de caire forestal han de ser dirigits i
supervisats per professionals que compten amb capacitació forestal.
Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres
documents tècnics i de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la
normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a adjudicar o
contractar els serveis o l’execució de les obres.
Les despeses subvencionables es justificaran mitjançant factures o documents
equivalents amb validesa en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’11-2021 i la finalització del termini d’execució.
Qualsevol increment en el pressupost sobre l’import concedit, com a conseqüència de
modificacions o desviacions durant la fase d’implantació de les actuacions proposades,
serà assumit íntegrament pel beneficiari.

6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:
1- Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.9).
2- En la modalitat A, en el cas de les agrupacions de municipis, caldrà presentar el
conveni administratiu on es designe el municipi intermediari.
3- En les modalitats B o C, memòria tècnica, que haurà de tindre un màxim de 15
pàgines i incloure com a mínim:
a. Descripció del territori on es desenvoluparan les actuacions.
b. Plànols de localització indicant les coordenades geogràfiques.
c. Metodologia de les actuacions i justificació que milloren l’estat de
conservació d’un hàbitat, de determinades espècies o bé es centren en
el control d’espècies exòtiques invasores, per a poder valorar els criteris
de baremació 3, 4 i 5.
d. Pressupost que inclourà cadascuna de les actuacions sol·licitades.
4- En les modalitats B o C, certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud
formulada per a inversions s’adiu a la definició del concepte pressupostari
“inversions reals” (Annex 5).
5- En les modalitats B o C, certificat de la Secretaria municipal de les sol·licituds de
permisos i autoritzacions davant de l’administració competent que siguen
necessaris per a l’execució de les actuacions o, al seu cas, certificació de que
no se’n requereixen.
7. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als nou mesos de l’endemà de la
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.
Cada entitat haurà d’aportar la documentació següent:
Modalitat A:
1- Acta de lliurament de la memòria justificativa signada per la Secretaria i l’Alcaldia
del/s municipi/s beneficiari/s.
2- Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex
6.9).
3- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la
qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de
l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
4- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència.

Modalitat B o C:
1- Memòria de les actuacions subscrita per l’Alcaldia de la corporació amb el
contingut següent:
a. Justificació tècnica i descripció de les actuacions amb els mesuraments
necessaris i dades cadastrals d’emplaçament.
b. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per
capítols.
c. Plànols a escala de situació, emplaçament, planta i definició d’elements,
amb còpies en format digital .kml, .kmz o .shp.
2- Còpia de les autoritzacions concedides per les administracions competents
exigides per la normativa per a dur a terme les actuacions o, si escau, certificació
de la Secretaria municipal que acredite que no són necessàries.
3- En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les
seues característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic on figure la
imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc ben visible.
4- Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex
6.9).
5- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la
qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de
l’actuació i documentació acreditativa del pagament.
6- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència.
7- Relació fotogràfica de l’abans, durant i després, i vídeo de l’execució de les
actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció concedida.
8. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia que les actuacions han sigut subvencionades per la
Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de
Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:
1- Anunciar les actuacions a executar en el web i en les xarxes socials municipals.
L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en les
xarxes socials municipals des de la publicació de la concessió fins a la finalització
de l’actuació.
2- En les modalitats B i C fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique
el fi de les actuacions i es presente l’estat inicial, les fases d’execució i l’estat
final de les actuacions, indicant el pressupost total i l’import subvencionat per
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de València. El vídeo, que haurà
d’entregar-se junt amb la documentació justificativa, haurà de publicar-se en el
web i en les xarxes socials municipals.

4.10 Subvenció per a la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals
1. OBJECTE, FI I MODALITATS DE SUBVENCIÓ
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en
règim de concurrència competitiva, en la modalitat de prorrateig de l’import màxim entre
els possibles beneficiaris, fins a esgotar el crèdit disponible per a actuacions en matèria
de gestió forestal i prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2021.
S’estableixen dos modalitats:
A. Actuacions de gestió forestal
A.1 TREBALLS de conservació, manteniment i aprofitament forestal.
A.1.1 Reparació d’elements de la xarxa viària forestal (senders, camins i
pistes forestals) necessària per a la conservació, el manteniment i
l’aprofitament forestal.
A.1.2 Actuacions silvícoles d’ajuda i generació de cicles ecosistèmics o
restauració del potencial forestal: desbrossaments, aclarida de
plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i
brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades,
preparació de fusta i desembosc.
A.1.3 Tall de vegetació afectada i tractament de les restes generades per
incendis forestals i danys biòtics. Retirada i eliminació de materials
afectats.
A.1.4 Retirada i eliminació d’espècies exòtiques invasores.
A.1.5 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos
complementaris a la gestió forestal.
A.1.6 Condicionament, protecció i defensa de sòls. Manteniment de
construccions de bioenginyeria per a la retenció de sòl.
A.1.7 Manteniment de construccions d’obra civil.
A.1.8 Recollida i eliminació de residus.
A.1.9 Manteniment de repoblacions forestals.
A.1.10 Redacció d’instruments tècnics d’ordenació o protecció: estudis
d’ordenació forestal, plans tècnics d’ús del medi natural o Plans
Locals de Prevenció d’Incendis Forestals.
A.2 INVERSIONS de conservació, millora i aprofitament forestal.
A.2.1 Reforestació i reposició de falles: plantació d’espècies secundàries
arbustives i arbòries (autòctones frondoses, rebrotadores...), millora
de pastures, treballs silvícoles i sembres.
A.2.2 Plantacions per a l’aprofitament de productes forestals o agroforestals
(plantacions per a fusta i biomassa, sureres, plantacions
micorritzades per a l’aprofitament micològic, mel·líferes, baies,
esparregueres, aromàtiques i altres actuacions que afavorisquen
l’aprofitament per a la recol·lecció i la primera transformació).
A.2.3 Creació de punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos
complementaris a la gestió forestal sostenible.
A.2.4 Actuacions o construccions de bioenginyeria per a la retenció del sòl
i altres accions complementàries.
A.2.5 Inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interés, senders i
miradors: senyalització, cartelleria, mobiliari forestal i proteccions.

A.2.6 Instal·lació de refugis per a quiròpters.
A.2.7 Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els
aprofitaments forestals.
A.2.8 Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a la
conservació, la millora i l’aprofitament forestal.
B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals
Els treballs i les inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables han
d’estar contemplats dins del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (d’ara
endavant, PLPIF) del municipi sol·licitant. No obstant això, les inversions classificades
en els punts B.2.3 i B.2.4 queden exemptes d’aquesta condició.
B.1 TREBALLS de prevenció d’incendis forestals
B.1.1 Reparació de vies forestals.
B.1.2 Manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals i
d’actuacions d’obra civil i de bioenginyeria que siguen infraestructures
de prevenció d’incendis forestals o en formen part.
B.1.3 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis
forestals.
B.1.4 Manteniment de línies de defensa contra incendis forestals amb
eliminació de restes (àrees tallafocs, faixes auxiliars, interfície
urbana-forestal...).
B.1.5 Actuacions
silvícoles
de
prevenció
d’incendis
forestals:
desbrossaments, aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall
selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament d’herba o
bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i
desembosc.
B.1.6 Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per a la
prevenció d’incendis mitjançant pastura.
B.1.7 Recollida i eliminació de residus.
B.1.8 Redacció de la revisió dels PLPIF aprovats i de Plans d’Actuació
Municipal (PAM) davant del risc d’incendis forestals.
B.2 INVERSIONS de prevenció d’incendis forestals
B.2.1 Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i de bioenginyeria.
B.2.2 Creació de punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis
forestals.
B.2.3 Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els
aprofitaments forestals.
B.2.4 Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a
treballs de prevenció d’incendis forestals.
El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar tots els permisos i les autoritzacions
necessaris per a fer els treballs o executar les inversions objecte de la subvenció en el
moment en què es requerisquen. Cap de les actuacions, ja siga de manteniment o
d’inversió, podrà començar sense haver obtingut tots els permisos i les autoritzacions
que establisca la normativa vigent.

2. CRÈDITS PRESSUPOSTARIS I IMPORT DE LA SUBVENCIÓ
L’import total disponible per a les subvencions que es concedisquen a l’empara de la
present convocatòria és de 4.000.000 €, distribuïts de la següent manera en el
pressupost de despeses de l’exercici 2021:
-

1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 462.00
800.000 € amb càrrec a la partida 701 170.05 762.00
1.200.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 462.00
800.000 € amb càrrec a la partida 701 172.00 762.00

Atés que es tracta de crèdits estimats, s’aplicarà l’article 58 del RD 887/2006, pel qual
s’aprova el Reglament de la LGS.
3. REQUISITS PER A SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que
reunisquen els requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i que, segons
l’article 55.3 de la Llei 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l’obligació
d’aprovar i desenvolupar els PLPIF.
Podran, per tant, optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que
no estiguen inclosos en la llista de municipis exempts de redactar un PLPIF publicada
per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica.
Només podran optar a la modalitat A els municipis forestals, segons la definició indicada
adés, de menys de 20.000 habitants i amb més de 25 hectàrees de superfície forestal
de titularitat municipal.
Només podran optar a la modalitat B els municipis forestals, segons la definició indicada
adés, que tinguen aprovat el PLPIF o un Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis
Forestals (PLRPIF) per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural,
Emergència Climàtica i Transició Ecològica a 26 de maig de 2021, independentment de
la seua població.
4. CRITERIS DE DISTRIBUCIÓ DELS FONS
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen
a continuació. Les quantitats assignades es refereixen a la quantia que podrà sol·licitarse com a màxim per municipi per a cada línia d’actuació.
MODALITAT A
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2020.
Habitants
Puntuació
Fins a 500
2,5
De 501 a 1.000
2,0
De 1.001 a 2.500
1,5
De 2.501 a 5.000
1,0
De 5.001 a 10.000
0,5
10.001 o més
0

2. Planificació forestal: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis
que tenen aprovats instruments tècnics de gestió forestal de les muntanyes
d’utilitat pública (MUP) de titularitat municipal vigents el mes de gener de 2021
segons la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència
Climàtica
i
Transició
Ecològica:
http://agroambient.gva.es/documents/20551003/166252951/Listado+de+proyec
tos+de+ordenaci%C3%B3n+y+planes+t%C3%A9cnicos+de+gesti%C3%B3n+f
orestal+aprobados+%28enero+2021%29/2b57dc9c-0844-4939-a234c98823d7c5c6
La puntuació màxima en aquest apartat és de 5 punts, que obtenen els municipis
següents: Albalat dels Tarongers, Aras de los Olmos, Ayora, Benagéber, Bicorp,
Bolbaite, Castielfabib, Chelva, Chulilla, Cortes de Pallás, Domeño, Enguera,
Gàtova, Marines, Moixent, Navarrés, Olocau, Serra, Sinarcas, Titaguas, Torres
Torres, Tuéjar, Utiel, Vallada, Vallanca i la Yesa.
Municipis
Amb projecte d’ordenació o pla tècnic de gestió forestal
Sense instrument tècnic de gestió forestal

Puntuació
5
0

3. Espais protegits: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que
tenen alguna figura de protecció. La puntuació màxima en aquest apartat és de
3 punts.
Municipis
Amb declaració d’algun Paratge Natural Municipal (PNM)
Amb declaració d’algun Parc Natural (PN)

Puntuació
2
1

Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PNM: Alcublas, Barxeta,
Benimodo, Camporrobles, Casas Altas, Castelló de Rugat, Castielfabib, Chiva,
Chulilla, Corbera, Enguera, Estubeny, Llaurí, Llombai, Llutxent, Manuel,
Montesa, Montitxelvo, Navarrés, Pinet, Puçol, Quatretonda, Siete Aguas,
Terrateig, Tuéjar, Vilamarxant i Yátova.
Municipis forestals de menys de 20.000 habitants amb PN: Albal, Albalat dels
Tarongers, Algímia d’Alfara, Benaguasil, Bocairent, Chera, l’Eliana, Estivella,
Gàtova, Gilet, Marines, Nàquera, Olocau, Pedralba, Puebla de San Miguel,
Segart, Serra, Sot de Chera, Torres Torres, Venta del Moro, Vilamarxant i
Villargordo del Cabriel.
4. Superfície de MUP de titularitat municipal: es consideren prioritàries les
actuacions en els municipis amb major superfície de muntanyes d’utilitat pública
(MUP) de titularitat municipal segons la cartografia del Pla d’Acció Territorial
Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR). La baremació d’aquest apartat
és:
Municipi
Superfície forestal de MUP de titularitat municipal (SF MUP)

Puntuació
SF
MUP/1000

El resultat és una llista de 93 municipis en la qual la fórmula de repartiment considera
una assignació de 15.000 € per municipi (en conjunt per a subvencions d’actuacions de
tipus A.1 i A.2). La resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als

punts obtinguts en la qualificació final de tots els criteris descrits. Una vegada obtingut
el total de subvenció màxima, sumades les assignacions A.1 i A.2, es reparteix entre les
dos fins a esgotar 2.000.000 €.
La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent:
TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER MUNICIPI = 15.000 € + (punts totals obtinguts
en la baremació x valor del punt).
Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels
municipis).
Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de
tipus A) - (nombre de municipis considerats (93) x 15.000 €).
L’Annex 12 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració.
MODALITAT B
1. Població segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener de 2020.
Habitants
Puntuació
Fins a 500
2,5
De 501 a 1.000
2,0
De 1.001 a 2.500
1,5
De 2.501 a 5.000
1,0
De 5.001 a 10.000
0,5
10.001 o més
0
2. Superfície forestal total: es consideren prioritàries les actuacions en els
municipis amb major superfície forestal total segons la cartografia del Pla d’Acció
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).
Municipi
Superfície forestal total (SFT )

Puntuació
SFT/1000

En aquesta modalitat, es consideren només els municipis que tenen aprovat un PLPIF
per la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica a data de 26 de maig de 2021.
El resultat és un llista de 118 municipis, en la qual la fórmula de repartiment considera
una assignació (en conjunt per a subvencions d’actuacions de tipus B.1 i B.2) de 20.000
€ per municipi que tinga un PLPIF i de 5.000 € per municipi que tinga un PLRPIF. La
resta del pressupost disponible es reparteix proporcionalment als punts obtinguts en la
qualificació final de tots els criteris. Una vegada obtingut el total de subvenció màxima,
sumades les assignacions B.1 i B.2, es reparteix entre aquestes dos fins a esgotar
2.000.000 €.
La valoració per a cada municipi s’obté amb la fórmula següent:
TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI PLPIF = 20.000 € + (punts totals
obtinguts en la baremació x valor del punt).

TOTAL € AJUDA MÀXIMA PER AL MUNICIPI PLRPIF = 5.000 € + (punts totals
obtinguts en la baremació x valor del punt).
Valor del punt = (quantitat total a repartir per punts) / (suma total dels punts dels
municipis).
Quantitat total a repartir per punts = (pressupost disponible per a l’actuació de
tipus B) - [(nombre de municipis considerats PLPIF (75) x 20.000 €) + (nombre
de municipis considerats PLRPIF (43) x 5.000 €)].
L’Annex 13 mostra una taula amb els resultats finals de la valoració.
5. DESPESES SUBVENCIONABLES
La realització dels treballs i les inversions per als quals s’haja concedit la subvenció serà
de responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres
i serveis com si es fan amb mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs forestals han
de ser dirigits i supervisats per professionals que compten amb capacitació forestal.
Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres
documents tècnics i de direcció facultativa o altres certificats tècnics d’execució quan la
normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a adjudicar o
contractar els serveis o l’execució de les obres. Tot això, sempre que es duguen a terme
les inversions o actuacions projectades o definides en eixos documents. Aquest últim
requisit no s’aplicarà als documents tècnics subvencionables del tipus A.1.10.
Les despeses subvencionables seran factures o documents equivalents amb validesa
en el tràfic mercantil en els termes de l’OGS i datats entre l’1-1-2021 i la finalització del
termini d’execució.
6. SOL·LICITUD: DOCUMENTACIÓ
En la identificació de les actuacions, especialment en la localització, s’evitaran termes
genèrics i ambigus com “neteja de muntanya”, “condicionament del terreny”, “reparació
d’elements”, “treballs en la muntanya”, etc.
Les actuacions de tipus A i B es codificaran clarament segons l’apartat 1 de la present
convocatòria. A les de tipus B, excepte les inversions B.2.3 i B.2.4, se’ls assignarà la
mateixa denominació que s’utilitza en el PLPIF/PLRPIF aprovat.
Atés que l’acreditació, tant del compliment dels requisits per a sol·licitar les ajudes com
dels criteris de distribució de fons, es fa sobre la base de documentació pública de les
administracions competents, en el cas que hi haguera un error o una omissió,
l’ajuntament afectat podrà presentar la sol·licitud i acreditar les dades reals adjuntant
una certificació emesa per l’administració competent.
Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat preassignada, la
diferència anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, que delimitarà clarament l’import i els
conceptes objecte de subvenció.
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en
l’apartat 7 de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:

1- Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.10).
2- Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions
s’adiu a la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 5).
3- Les ajudes sol·licitades per a inversions de tipus A.2 i B.2 i les referides a treballs
de conservació, manteniment i aprofitament forestal de tipus A.1 hauran
d’executar-se en sòl de propietat municipal, cosa que caldrà justificar amb una
certificació acreditativa de la titularitat dels terrenys (Annex 11).
4- Declaració responsable que diga que l’ús a què es destinaran les inversions de
tipus A.2.7 i A.2.8 serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió
forestal i, en el cas de les B.2.3 i B.2.4, exclusivament per a treballs relacionats
amb la prevenció d’incendis forestals.
7. MODIFICACIÓ DE LA RESOLUCIÓ
Qualsevol modificació de les actuacions subvencionades requerirà l’autorització prèvia
i expressa de la Diputació de València i podrà donar lloc a la modificació de la memòria
durant el termini de justificació.
Només s’admetran modificacions que estiguen obligades per condicionants continguts
en les autoritzacions formulades per les administracions públiques competents i que
siguen necessàries per a dur a terme les actuacions.
Així mateix, podrà donar lloc a la modificació de la concessió de la subvenció l’alteració
de les condicions estimades per a concedir les ajudes i, si escau, la concurrència de
subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o privats.
8. TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als deu mesos de l’endemà de la
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar
una ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.
A cada municipi li correspondrà justificar, segons el total de la subvenció concedida, per
tots els conceptes de les dos línies d’ajudes:
1- Memòria de les actuacions subscrita per l’Alcaldia de la corporació amb el
contingut següent:
a. Justificació tècnica i descripció de l’actuació amb els mesuraments
necessaris i dades cadastrals d’emplaçament.
b. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per
capítols.
c. Plans a escala de situació, emplaçament, planta i definició d’elements,
amb còpies en format digital .kml, .kmz o .shp.
d. Annex fotogràfic de l’estat actual.
2- Còpia de les autoritzacions concedides per les administracions competents
exigides per la normativa per a dur a terme les actuacions o, si escau, certificació
de la Secretaria municipal que acredite que no són necessàries.

3- En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les
seues característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic en què figure la
imatge corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc ben visible.
4- Relació de despeses i inversions degudament emplenada i certificada (Annex
6.10).
5- Factures o documents de valor probatori equivalent incorporats en la relació a la
qual es fa referència en el punt anterior per import de la despesa total de
l’actuació i, en el seu cas, la documentació acreditativa del pagament.
6- Certificat d’ajudes concurrents en el qual conste la concessió o no d’altres ajudes
que hagen finançat l’activitat subvencionada, amb indicació de l’import i la
procedència.
7- Vídeo de l’execució de les actuacions realitzades amb càrrec a la subvenció
concedida.
9. PUBLICITAT PER PART DELS BENEFICIARIS
Les entitats beneficiàries queden obligades a fer constar en tota informació,
documentació i publicitat pròpia que les actuacions han sigut subvencionades per la
Diputació de València, mitjançant la incorporació de la imatge corporativa de l’Àrea de
Medi Ambient en un lloc ben visible. A més:
1. Anunciar les actuacions executades en el web i xarxes socials municipals.
L’anunci haurà de romandre en el web i repetir-se de manera periòdica en xarxes
socials des de la publicació de la concessió fins a la finalització de l’execució de
l’actuació.
2. Fer un vídeo de duració màxima d’1 minut on s’explique l’objectiu de les
actuacions i es presente l’estat final de les actuacions, indicant el pressupost
total i l’import subvencionat per l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
València. El vídeo, que haurà d’entregar-se junt amb la documentació
justificativa, haurà de publicar-se en el web i en les xarxes socials municipals.

ANNEX 1. MODEL DE CERTIFICACIÓ D’ACORD PLENARI
D’APROVACIÓ DE LES ACTUACIÓNS A FER I L’IMPORT

O

DECRET

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

CERTIFIQUE:
Que l’Ajuntament Ple, en sessió ordinària/extraordinària
............................, va adoptar, entre altres, el següent ACORD:

celebrada

el

dia

Que el Sr. Alcalde/la Sra. Alcaldessa, mitjançant Decret núm. ....... de ..........................,
adoptà el següent ACORD:

Vista la convocatòria REACCIONA, de l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
València, per a la concessió de subvencions amb els fins de la mitigació, l’adaptació i
l’educació climàtica dels municipis de la província de València per …………………….,
s’acorda:
1. Sol·licitar a la Diputació de València una subvenció per a les actuacions que
s’indiquen a continuació (marqueu amb una X les subvencions sol·licitades i
indiqueu l’import sol·licitat en cadascuna d’elles):
Sol·licitud

Subvenció
Implantació de Plans Locals de Gestió de Residus Domèstics
i Assimilables
Execució de vies de ciclovianants d’interés natural
Gestió i conservació d’espais naturals
Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals

Import (€)

2. Comprometre’s a complir les obligacions establides per als beneficiaris en la present
convocatòria i en la normativa general de subvencions.

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 2. MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE NO ESTAR INCURS EN
PROHIBICIÓ PER A SER BENEFICIARI DE SUBVENCIONS I CERTIFICAT DE
TROBAR-SE AL CORRENT D’OBLIGACIONS TRIBUTÀRIES I AMB LA
SEGURETAT SOCIAL
ES PRESENTARÀ PER A CADASCUNA DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES EN
AQUESTA CONVOCATÒRIA
......................................................................., ALCALDE/ALCALDESSA-PRESIDENT/A
DE L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DECLARE QUE L’AJUNTAMENT AL QUAL REPRESENTE:
1. No estar incurs en les prohibicions per a obtindre la condició de beneficiari establides
en l’article 13.2 i 3 de la Llei General de Subvencions i queda obligat a:
a) Presentar els documents exigits per a la justificació.
b) Facilitar la documentació que se li sol·licite en relació amb les facultats de
control de l’activitat subvencionada.
c) Comunicar a la Diputació de València qualsevol alteració o modificació que
poguera ocórrer.
2. Que
no
li
han
concedit
cap
subvenció
per
a
…………………………………………………………………………………………………
…. de la present convocatòria, o que l’import total de les subvencions concedides,
si escau, no supera el cost total del subministrament o el servei a efectuar. Cal
adjuntar una relació de subvencions obtingudes.
3. S’adjunta un certificat de trobar-se al corrent d’obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social expedit per l’administració competent. Si no s’adjunta, AUTORITZE
la Diputació de València per a recaptar els certificats a les administracions
competents.
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns, ho expedisc a …………………………...,
a .................................

L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

ANNEX 3. MODEL DE CERTIFICAT DE PERCEPCIÓ O NO D’ALTRES AJUDES
ES PRESENTARÀ PER A CADASCUNA DE LES SUBVENCIONS SOL·LICITADES EN
AQUESTA CONVOCATÒRIA

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

CERTIFIQUE:
Que, d’acord amb els antecedents existents en la Secretaria al meu càrrec, NO/SÍ QUE
consta la sol·licitud o la percepció d’altres ajudes per a finançar
…………………………………………………………………………………………………. de
la present convocatòria. (En cas afirmatiu, cal adjuntar una relació de les subvencions
sol·licitades o obtingudes amb el seu import).
I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a ……………………………, a data ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 4.7 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS
LOCALS DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES (PLGRDA)
Ajuntament/Mancomunitat sol·licitant

CIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms del/de la representant

En qualitat de

Adreça de contacte a l’efecte de notificació

SOL·LICITA:
Una subvenció per a la implantació de PLGRDA de les destinades als ajuntaments i les
mancomunitats de la província de València per a l’exercici 2021.
El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria.

Signatura
L’alcalde/L’alcaldessa
…………………… a …… de ………………… de …….
SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ANNEX 4.8 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A L’EXECUCIÓ DE VIES DE
CICLOVIANANTS D’INTERÉS NATURAL
Ajuntament/Mancomunitat sol·licitant

CIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms del/de la representant

En qualitat de

Adreça de contacte a l’efecte de notificació

SOL·LICITA:
Una subvenció per a l’execució de vies de ciclovianants d’interés natural de les
destinades als ajuntaments i les mancomunitats de la província de València per a
l’exercici 2021.
El sol·licitant declara responsablement el compliment dels criteris de la convocatòria.

Signatura
L’alcalde/L’alcaldessa
…………………… a …… de ………………… de …….
SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ANNEX 4.9 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ I LA CONSERVACIÓ
D’ESPAIS NATURALS
Ajuntament sol·licitant

CIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms del/de la representant

En qualitat de

Adreça de contacte a l’efecte de notificació

SOL·LICITA:
Una subvenció per a la gestió i la conservació d’espais naturals de les destinades als
ajuntaments de la província de València per a l’exercici 2021 d’acord amb les modalitats
següents (B i C són excloents):
Modalitat

Import
(€)

A. Declaració de Paratges Naturals Municipals
B. Actuacions en Paratges Naturals Municipals
C. Actuacions en les riberes dels espais naturals fluvials
TOTAL

El sol·licitant declara responsablement el compliment de les condicions de la
convocatòria.
Signatura
L’alcalde/L’alcaldessa
…………………… a …… de ………………… de …….
SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ANNEX 4.10 SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A LA GESTIÓ FORESTAL I LA
PREVENCIÓN D’INCENDIS FORESTALS
Ajuntament sol·licitant

CIF

Adreça

Codi postal

Localitat

Telèfon

Adreça electrònica

Nom i cognoms del representant de l’Ajuntament

En qualitat de

Adreça de contacte a l’efecte de notificació

SOL·LICITA:
Una subvenció per a actuacions en matèria de gestió forestal i prevenció d’incendis
forestals de les destinades als ajuntaments de la província de València per a l’exercici
2021 d’acord amb el detall següent:

Fi (codi)

A EMPLENAR PER L’AJUNTAMENT
En el seu cas
Unitats
Preu
Cost de
Descripció de
(ha/km/unitat) unitari l’actuació (€)
l’actuació
A
B
AxB

Subvenció
sol·licitada

El sol·licitant ha d’emplenar aquesta taula identificant les actuacions amb el codi
corresponent en funció del punt 1 de la subvenció:
A.1 Treballs de conservació, manteniment i aprofitament forestal
A.2 Inversions de conservació, millora i aprofitament forestal
B.1 Treballs de prevenció d’incendis forestals
B.2 Inversions de prevenció d’incendis forestals
El sol·licitant declara responsablement el compliment de les condicions de la
convocatòria.
Signatura
L’alcalde/l’alcaldessa
…………………… a …… de ………………… de …….
SR. PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

ANNEX 5. MODEL DE CERTIFICAT D’INVERSIONS REALS

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

En
relació
a
les
inversions
sol·licitades
en
la
subvenció
…………………………………………………..……………………………... de la present
convocatòria, destinada als ajuntaments i les mancomunitats de la província de València
per a l’exercici 2021,
CERTIFIQUE:
Que
(inversions
i
compres
fetes)
……………………………………………………………………………………………………..
són de naturalesa inventariable i per tant entren dins del concepte pressupostari
“inversions reals”, definit en l’Ordre HAP/419/2014, del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques, per la qual es modifica l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats locals.
I perquè conste, signe el present certificat amb el vistiplau de l’Alcaldia-Presidència de
la corporació.
…………………… a …… de ………………… de …….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 6.7 RELACIÓ DE DESPESES PER A LA IMPLANTACIÓ DE PLANS LOCALS
DE GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS I ASSIMILABLES (PLGRDA)

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

D’acord amb les bases de la subvenció “Implantació de Plans Locals de Gestió de
Residus Domèstics i Assimilables”, de la qual l’Ajuntament/la Mancomunitat de
…………………………………… ha resultat beneficiari d’una ajuda econòmica de
……………. €.

CERTIFIQUE:
Que les factures que es relacionen a continuació han sigut aprovades i que les despeses
indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació subvencionada.
Núm.
de
factura

Data

Concepte
facturat

Base
imposable

IVA

Data i òrgan de
l’acord/resolució
d’aprovació

Data de
pagament
de la factura

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 6.8 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A L’EXECUCIÓ DE VIES
DE CICLOVIANANTS D’INTERÉS NATURAL

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

D’acord amb les bases de la subvenció “Execució de vies de ciclovianants d’interés
natural”, de la qual l’Ajuntament/la Mancomunitat de …………………………………… ha
resultat beneficiari d’una ajuda econòmica de ……………. €.

CERTIFIQUE:
Que el procediment utilitzat per a la contractació de les citades obres d’inversió ha sigut
el .......... per raó de .............. i que el mateix s’ha tramitat amb estricte compliment de
la normativa vigent reguladora de la contractació de les administracions públiques (en
cas que la subvenció s’atorgue conformement a un pressupost, s’indicaran les
desviacions esdevingudes).
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació
subvencionada.
Núm.
de
factura

Data

Concepte
facturat

Base
imposable

IVA

Data i òrgan de
l’acord/resolució
d’aprovació

Data de
pagament
de la factura

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 6.9 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A LA GESTIÓ I LA
CONSERVACIÓ D’ESPAIS NATURALS

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

D’acord amb les bases de la subvenció “Gestió i conservació d’espais naturals”, de la
qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat beneficiari d’una ajuda
econòmica de ……………. €.

CERTIFIQUE:
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació
subvencionada.
Núm.
de
factura

Data

Concepte
facturat

Base
imposable

IVA

Data i òrgan de
l’acord/resolució
d’aprovació

Data de
pagament
de la factura

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 6.10 RELACIÓ DE DESPESES I INVERSIONS PER A LA GESTIÓ
FORESTAL I LA PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

D’acord amb les bases de la subvenció “Gestió forestal i prevenció d’incendis forestals”,
de la qual l’Ajuntament de …………………………………… ha resultat beneficiari d’una
ajuda econòmica de ……………. €.

CERTIFIQUE:
Que les factures o certificacions d’obra que es relacionen a continuació han sigut
aprovades i que les despeses indicades en aquestes es corresponen amb l’actuació
subvencionada.
Núm.
de
factura

Data

Concepte
facturat

Base
imposable

IVA

Data i òrgan de
l’acord/resolució
d’aprovació

Data de
pagament
de la factura

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a …………………………… a data de ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 10 MODEL DE CERTIFICAT DE TITULARITAT I DISPONIBILITAT DELS
TERRENYS

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

CERTIFIQUE:
□ Que, d’acord amb els antecedents existents en la Secretaria al meu càrrec, aquesta
entitat és TITULAR I DISPOSA dels terrenys necessaris per a la ubicació de les obres
(1).
□ Que, d’acord amb els antecedents existents en la Secretaria al meu càrrec, els
terrenys necessaris per a la ubicació de les obres són de titularitat pública/domini públic
de l’entitat ………………...................................................., i que es disposa de les
autoritzacions necessàries de l’entitat esmentada per a l’execució de les obres (2).

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a ……………………………, a data ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

(1) Marqueu ací si es tracta de terrenys de titularitat municipal.
(2) Marqueu ací si els terrenys són de titularitat d’una altra administració, sempre que
es dispose de l’autorització de l’entitat esmentada per a executar-hi les obres (la
Diputació de València podrà sol·licitar que aporteu l’autorització indicada quan ho
considere adient).

ANNEX 11 MODEL DE CERTIFICAT DE TITULARITAT I DISPONIBILITAT
MUNICIPAL DELS TERRENYS

....................................................., SECRETARI/ÀRIA - INTERVENTOR/A
L’AJUNTAMENT DE .......................................... (VALÈNCIA)

DE

CERTIFIQUE:
Que d’acord amb les dades del Llibre d’Inventari de Béns que es troba en aquesta
Secretaria
al
meu
càrrec,
l’Ajuntament
de
…………………………………………………………… és propietarari i a més confirma
que es troben disponibles per a l’execució de les actuacions, a l’empara d’aquesta
convocatòria, les finques següents:

Polígon

Parcel·la

Referència cadastral

Situades en el terme municipal i inscrites en el Registre de la Propietat de
.........................................., tom ........., llibre …, foli ........., finca..............

I perquè conste i produïsca els efectes oportuns davant del Servei de Medi Ambient de
la Diputació de València, expedisc el present certificat amb el vistiplau de
l’alcalde/alcaldessa, a ……………………………, a data ……………….

Vistiplau
L’ALCALDE/L’ALCALDESSA

EL SECRETARI/LA SECRETÀRIA INTERVENTOR/A

ANNEX 12 PREASSIGNACIÓ PER MUNICIPI EN LA MODALITAT A: GESTIÓ
FORESTAL

Cens

Puntuació
total

TOTAL
Preassignat

1
ADEMUZ
2
AGULLENT
3
AIELO DE MALFERIT
4 ALBALAT DELS TARONGERS
5
ALCUBLAS
6
ALGAR DE PALANCIA
7
ALMISERÀ
8
ALPUENTE
9
ANDILLA
10
ANTELLA
11
ARAS DE LOS OLMOS
12
AYORA
13
BARX
14
BENAGÉBER
15 BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
16
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
17
BICORP
18
BOLBAITE
19
BUGARRA
20
BUÑOL
21
CALLES

1.037
2.388
4.625
1.208
611
491
265
635
308
1.157
359
5.283
1.303
180
1.558
2.213
529
1.324
739
9.498
355

9,87
1,56
1,46
7,99
4,38
2,73
2,77
9,68
12,67
2,32
11,47
5,75
2,41
12,16
2,06
1,59
10,97
7,90
3,78
6,54
7,46

25.507,49 €
16.658,12 €
16.554,76 €
23.500,22 €
19.666,63 €
17.901,61 €
17.948,61 €
25.304,92 €
28.485,02 €
17.469,14 €
27.205,95 €
21.120,06 €
17.566,22 €
27.941,18 €
17.195,67 €
16.687,38 €
26.675,42 €
23.404,63 €
19.026,14 €
21.965,25 €
22.943,50 €

15.304,49 €
9.994,87 €
9.932,86 €
14.100,13 €
11.799,98 €
10.740,97 €
10.769,17 €
15.182,95 €
17.091,01 €
10.481,49 €
16.323,57 €
12.672,04 €
10.539,73 €
16.764,71 €
10.317,40 €
10.012,43 €
16.005,25 €
14.042,78 €
11.415,69 €
13.179,15 €
13.766,10 €

10.202,99 €
6.663,25 €
6.621,91 €
9.400,09 €
7.866,65 €
7.160,64 €
7.179,45 €
10.121,97 €
11.394,01 €
6.987,66 €
10.882,38 €
8.448,02 €
7.026,49 €
11.176,47 €
6.878,27 €
6.674,95 €
10.670,17 €
9.361,85 €
7.610,46 €
8.786,10 €
9.177,40 €

22

CAMPORROBLES

1.198

3,59

18.821,00 €

11.292,60 €

7.528,40 €

23
24
25

131
163
2.780

5,53
3,18
2,10

20.883,64 €
18.386,61 €
17.239,36 €

12.530,19 €
11.031,97 €
10.343,61 €

8.353,46 €
7.354,64 €
6.895,74 €

141

2,51

17.669,63 €

10.601,78 €

7.067,85 €

27
28
29

CASAS ALTAS
CASAS BAJAS
CASINOS
CASTELLONET DE LA
CONQUESTA
CASTIELFABIB
CHELLA
CHELVA

308
2.472
1.531

17,02
3,08
18,32

33.114,08 €
18.278,57 €
34.501,19 €

19.868,45 €
10.967,14 €
20.700,71 €

13.245,63 €
7.311,43 €
13.800,48 €

30

CHERA

469

3,51

18.739,80 €

11.243,88 €

7.495,92 €

31
32
33
34
35

CHIVA
CHULILLA
CORTES DE PALLÁS
DOMEÑO
DOS AGUAS

15.414
662
771
673
327

7,86
10,61
7,64
12,49
2,55

23.361,94 €
26.296,79 €
23.131,83 €
28.290,54 €
17.717,06 €

14.017,16 €
15.778,07 €
13.879,10 €
16.974,32 €
10.630,24 €

9.344,78 €
10.518,72 €
9.252,73 €
11.316,22 €
7.086,82 €

N°

26

Municipi

A1
A2
MANTENIMENT INVERSIONS

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ENGUERA
L’ÈNOVA
ESTIVELLA
ESTUBENY
LA FONT DE LA FIGUERA
GÀTOVA
EL GENOVÉS
GESTALGAR
GILET
GUADASSUAR
HIGUERUELAS
JALANCE
JARAFUEL
LLOMBAI
LLUTXENT
LORIGUILLA
LOSA DEL OBISPO
MANUEL
MARINES
MILLARES
MOIXENT
MONTESA
MONTITXELVO
NÀQUERA
NAVARRÉS
L’OLLERIA
OLOCAU
PEDRALBA
PINET
PUEBLA DE SAN MIGUEL
QUATRETONDA
QUESA
SEGART
SERRA
SIETE AGUAS

4.777
902
1.441
125
2.027
405
2.778
548
3.404
5.902
501
834
769
2.653
2.326
2.035
505
2.436
1.848
331
4.307
1.155
585
6.897
3.004
8.320
1.828
2.814
157
61
2.202
663
164
3.187
1.159

21,72
2,16
2,59
4,55
4,37
9,41
1,34
2,77
2,46
1,12
3,23
6,12
5,29
5,93
5,49
7,09
2,34
3,55
8,07
4,53
10,32
4,75
4,19
1,83
9,74
0,53
8,35
3,12
5,43
8,75
5,11
3,70
3,55
8,36
11,53

38.125,49 €
17.297,13 €
17.757,51 €
19.842,88 €
19.649,28 €
25.015,51 €
16.426,18 €
17.947,73 €
17.621,47 €
16.195,40 €
18.433,55 €
21.514,34 €
20.632,00 €
21.308,26 €
20.847,24 €
22.550,50 €
17.489,47 €
18.784,16 €
23.587,95 €
19.823,86 €
25.987,56 €
20.058,15 €
19.456,19 €
16.949,04 €
25.367,40 €
15.569,41 €
23.892,03 €
18.317,31 €
20.775,60 €
24.313,15 €
20.444,34 €
18.938,64 €
18.777,91 €
23.895,98 €
27.270,89 €

22.875,30 €
10.378,28 €
10.654,51 €
11.905,73 €
11.789,57 €
15.009,31 €
9.855,71 €
10.768,64 €
10.572,88 €
9.717,24 €
11.060,13 €
12.908,60 €
12.379,20 €
12.784,96 €
12.508,34 €
13.530,30 €
10.493,68 €
11.270,49 €
14.152,77 €
11.894,31 €
15.592,54 €
12.034,89 €
11.673,71 €
10.169,43 €
15.220,44 €
9.341,64 €
14.335,22 €
10.990,39 €
12.465,36 €
14.587,89 €
12.266,60 €
11.363,19 €
11.266,75 €
14.337,59 €
16.362,53 €

15.250,20 €
6.918,85 €
7.103,00 €
7.937,15 €
7.859,71 €
10.006,20 €
6.570,47 €
7.179,09 €
7.048,59 €
6.478,16 €
7.373,42 €
8.605,74 €
8.252,80 €
8.523,30 €
8.338,90 €
9.020,20 €
6.995,79 €
7.513,66 €
9.435,18 €
7.929,54 €
10.395,02 €
8.023,26 €
7.782,48 €
6.779,62 €
10.146,96 €
6.227,76 €
9.556,81 €
7.326,93 €
8.310,24 €
9.725,26 €
8.177,73 €
7.575,46 €
7.511,16 €
9.558,39 €
10.908,35 €

71

SINARCAS

1.105

9,27

24.863,91 €

14.918,34 €

9.945,56 €

72
SOT DE CHERA
362
73 TAVERNES DE LA VALLDIGNA 17.254
74
TERESA DE COFRENTES
619
75
TERRATEIG
256
76
TITAGUAS
454
77
TORREBAJA
402
78
TORRES TORRES
669
79
TOUS
1.287

6,62
1,59
2,10
4,69
11,83
2,69
8,30
12,44

22.050,09 €
16.688,36 €
17.239,96 €
19.987,89 €
27.591,82 €
17.859,48 €
23.836,98 €
28.240,51 €

13.230,05 €
10.013,01 €
10.343,98 €
11.992,73 €
16.555,09 €
10.715,69 €
14.302,19 €
16.944,31 €

8.820,04 €
6.675,34 €
6.895,99 €
7.995,16 €
11.036,73 €
7.143,79 €
9.534,79 €
11.296,20 €

80
81

TUÉJAR
TORÍS

1.137
6.722

16,22
1,02

32.266,55 €
16.081,82 €

19.359,93 €
9.649,09 €

12.906,62 €
6.432,73 €

82

UTIEL

11.458

11,37

27.105,89 €

16.263,54 €

10.842,36 €

83
84

VALLADA
VALLANCA

3.096
133

9,49
9,94

25.096,49 €
25.583,28 €

15.057,90 €
15.349,97 €

10.038,60 €
10.233,31 €

85

VENTA DEL MORO

1.198

4,01

19.266,29 €

11.559,77 €

7.706,52 €

86
87

VILAMARXANT
VILLAR DEL ARZOBISPO

9.891
3.536

4,68
1,12

19.985,34 €
16.188,16 €

11.991,20 €
9.712,90 €

7.994,13 €
6.475,26 €

88

VILLARGORDO DEL CABRIEL

582

5,62

20.977,74 €

12.586,64 €

8.391,10 €

89
90
91
92
93

XERACO
XERESA
YÁTOVA
LA YESA
ZARRA

5.720
2.197
2.079
221
346

0,83
1,79
8,62
8,18
5,07

TOTAL

15.883,19 €
9.529,91 €
16.910,40 €
10.146,24 €
24.171,90 €
14.503,14 €
23.705,66 €
14.223,39 €
20.394,84 €
12.236,90 €
2.000.000,00 € 1.200.000,00 €

6.353,28 €
6.764,16 €
9.668,76 €
9.482,26 €
8.157,94 €
800.000,00 €

ANNEX 13 PREASSIGNACIÓ PER MUNICIPI EN LA MODALITAT B: PREVENCIÓ
D’INCENDIS FORESTALS
N°

Municipi

Cens

Puntuació
total

TOTAL
Preassignat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ADOR
AGULLENT
AIELO DE RUGAT
ALBAIDA
ALBALAT DELS TARONGERS
ALBERIC
ALBORACHE
ALCÀSSER
L’ALCÚDIA
ALFARA DE LA BARONIA
ALFARP
ALFAUIR
ALGEMESÍ
ALGÍMIA D’ALFARA
ALMISERÀ
ALPUENTE
ALZIRA
ANTELLA
ARAS DE LOS OLMOS
AYORA
BARX
BARXETA
BÈLGIDA
BELLÚS
BENAGÉBER
BENAGUASIL
BENIFAIÓ
BENIFAIRÓ DE LA VALLDIGNA
BENIFAIRÓ DE LES VALLS
BENIMODO
BENIRREDRÀ
BÉTERA
BICORP
BOCAIRENT
BOLBAITE
BUGARRA
CALLES
CAMPORROBLES
CARLET

1.730
2.388
160
5.914
1.208
10.519
1.229
10.196
12.107
569
1.571
449
27.430
1.053
265
635
44.938
1.157
359
5.283
1.303
1.586
679
299
180
11.256
11.989
1.558
2.213
2.272
1.555
24.604
529
4.142
1.324
739
355
1.198
15.740

2,19
1,89
2,98
1,57
2,84
0,06
3,00
0,01
0,24
2,53
2,36
2,75
0,07
2,16
3,00
11,15
3,66
2,46
7,90
32,54
2,71
2,70
2,30
3,01
8,60
0,36
0,04
2,61
1,69
1,62
1,51
1,33
14,91
8,37
4,13
4,48
8,12
4,09
0,61

6.120,79 €
5.966,96 €
6.528,79 €
20.804,00 €
21.459,08 €
5.032,06 €
21.538,90 €
5.003,59 €
5.123,21 €
21.296,68 €
21.210,97 €
6.409,58 €
5.034,83 €
21.107,71 €
6.537,20 €
25.721,74 €
21.876,83 €
21.260,93 €
24.053,73 €
36.690,63 €
21.389,01 €
21.386,55 €
6.181,47 €
6.545,26 €
24.413,87 €
5.182,35 €
5.021,44 €
21.336,74 €
5.869,29 €
5.832,62 €
5.774,86 €
20.683,71 €
27.645,91 €
24.292,46 €
22.120,17 €
22.300,01 €
24.166,37 €
22.095,75 €
5.310,80 €

B1
B2
MANTENIMENT INVERSIONS
3.672,48 €
3.580,18 €
3.917,28 €
12.482,40 €
12.875,45 €
3.019,24 €
12.923,34 €
3.002,15 €
3.073,93 €
12.778,01 €
12.726,58 €
3.845,75 €
3.020,90 €
12.664,63 €
3.922,32 €
15.433,04 €
13.126,10 €
12.756,56 €
14.432,24 €
22.014,38 €
12.833,41 €
12.831,93 €
3.708,88 €
3.927,15 €
14.648,32 €
3.109,41 €
3.012,86 €
12.802,05 €
3.521,58 €
3.499,57 €
3.464,92 €
12.410,23 €
16.587,54 €
14.575,47 €
13.272,10 €
13.380,01 €
14.499,82 €
13.257,45 €
3.186,48 €

2.448,32 €
2.386,78 €
2.611,52 €
8.321,60 €
8.583,63 €
2.012,82 €
8.615,56 €
2.001,44 €
2.049,28 €
8.518,67 €
8.484,39 €
2.563,83 €
2.013,93 €
8.443,08 €
2.614,88 €
10.288,69 €
8.750,73 €
8.504,37 €
9.621,49 €
14.676,25 €
8.555,61 €
8.554,62 €
2.472,59 €
2.618,10 €
9.765,55 €
2.072,94 €
2.008,58 €
8.534,70 €
2.347,72 €
2.333,05 €
2.309,94 €
8.273,48 €
11.058,36 €
9.716,98 €
8.848,07 €
8.920,00 €
9.666,55 €
8.838,30 €
2.124,32 €

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

CASAS ALTAS
CASAS BAJAS
CASINOS
CASTELLONET DE LA
CONQUESTA
CASTIELFABIB
CATADAU
CAUDETE DE LAS FUENTES
CHELLA
CHESTE
CHIVA
COFRENTES
CORTES DE PALLÁS
CULLERA
DOS AGUAS
L’ELIANA
FAURA
FAVARA
LA FONT DE LA FIGUERA
LA FONT D’EN CARRÒS
FONTANARS DELS ALFORINS
FUENTERROBLES
GANDIA
GAVARDA
EL GENOVÉS
GILET
GUADASSUAR
HIGUERUELAS
JALANCE
JARAFUEL
LLÍRIA
LLOCNOU DE SANT JERONI
LLOMBAI
LA LLOSA DE RANES
LLUTXENT
LOSA DEL OBISPO
MANUEL
MELIANA
MILLARES
MOIXENT
MONTITXELVO
MONTROI
MONTSERRAT
NAVARRÉS
ONTINYENT

131
163
2.780

3,72
3,98
2,05

21.906,37 €
22.040,41 €
21.051,03 €

13.143,82 €
13.224,24 €
12.630,62 €

8.762,55 €
8.816,16 €
8.420,41 €

141

2,82

6.444,26 €

3.866,55 €

2.577,70 €

308
2.804
711
2.472
8.735
15.414
1.123
771
22.521
327
18.362
3.553
2.504
2.027
3.778
959
694
75.798
1.042
2.778
3.404
5.902
501
834
769
23.482
554
2.653
3.642
2.326
505
2.436
10.970
331
4.307
585
2.956
8.188
3.004
35.761

11,63
2,95
2,41
4,13
2,49
8,77
9,63
23,58
0,62
13,91
0,01
1,01
1,54
6,10
1,39
5,60
2,93
2,79
1,64
1,70
1,74
1,36
3,34
9,49
9,12
7,37
2,41
4,84
1,27
3,76
2,51
1,62
0,01
12,49
10,94
2,31
1,81
1,36
3,95
6,97

25.966,62 €
21.513,56 €
6.237,33 €
22.118,27 €
21.276,06 €
24.500,97 €
24.937,23 €
32.097,43 €
20.315,72 €
27.133,78 €
5.005,13 €
5.516,23 €
20.788,56 €
23.127,40 €
5.710,74 €
22.874,87 €
21.500,37 €
21.431,49 €
5.839,59 €
20.870,52 €
20.893,35 €
20.699,30 €
21.713,04 €
24.867,52 €
24.676,30 €
23.780,53 €
6.235,54 €
22.480,98 €
5.651,03 €
21.927,81 €
6.287,19 €
5.830,82 €
5.004,72 €
26.405,75 €
25.609,45 €
6.182,76 €
5.926,08 €
5.696,64 €
22.024,09 €
23.572,69 €

15.579,97 €
12.908,13 €
3.742,40 €
13.270,96 €
12.765,64 €
14.700,58 €
14.962,34 €
19.258,46 €
12.189,43 €
16.280,27 €
3.003,08 €
3.309,74 €
12.473,13 €
13.876,44 €
3.426,44 €
13.724,92 €
12.900,22 €
12.858,89 €
3.503,76 €
12.522,31 €
12.536,01 €
12.419,58 €
13.027,83 €
14.920,51 €
14.805,78 €
14.268,32 €
3.741,32 €
13.488,59 €
3.390,62 €
13.156,69 €
3.772,32 €
3.498,49 €
3.002,83 €
15.843,45 €
15.365,67 €
3.709,65 €
3.555,65 €
3.417,98 €
13.214,46 €
14.143,61 €

10.386,65 €
8.605,42 €
2.494,93 €
8.847,31 €
8.510,42 €
9.800,39 €
9.974,89 €
12.838,97 €
8.126,29 €
10.853,51 €
2.002,05 €
2.206,49 €
8.315,42 €
9.250,96 €
2.284,30 €
9.149,95 €
8.600,15 €
8.572,59 €
2.335,84 €
8.348,21 €
8.357,34 €
8.279,72 €
8.685,22 €
9.947,01 €
9.870,52 €
9.512,21 €
2.494,22 €
8.992,39 €
2.260,41 €
8.771,13 €
2.514,88 €
2.332,33 €
2.001,89 €
10.562,30 €
10.243,78 €
2.473,10 €
2.370,43 €
2.278,65 €
8.809,64 €
9.429,07 €

84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

OTOS
PATERNA
PICASSENT
LA POBLA LLARGA
LA POBLA DE VALLBONA
QUART DE LES VALLS
QUESA
EL REAL DE GANDIA
REQUENA
RIBA-ROJA DEL TÚRIA
ROTGLÀ I CORBERÀ
RÓTOVA
RUGAT
SALEM
SELLENT
SENYERA
SERRA
SIETE AGUAS
SIMAT DE LA VALLDIGNA
SINARCAS
SUMACÀRCER
TITAGUAS
TORRENT
UTIEL
VALÈNCIA
VALLANCA
VALLÉS
VENTA DEL MORO
VILALLONGA
VILAMARXANT
VILLAR DEL ARZOBISPO
VILLARGORDO DEL CABRIEL
XÀTIVA
XERESA
YÁTOVA
TOTAL

422
71.035
21.263
4.452
24.858
1.024
663
2.531
20.405
22.761
1.117
1.293
174
418
384
1.134
3.187
1.159
3.297
1.105
1.097
454
82.208
11.458
800.215
133
154
1.198
4.370
9.891
3.536
582
29.623
2.197
2.079

2,75
0,73
1,29
1,08
0,37
1,89
8,64
1,25
48,51
1,32
1,55
1,99
2,57
3,07
3,27
1,51
5,86
11,10
3,88
8,35
2,74
7,17
0,66
10,23
1,22
6,38
2,51
17,41
4,17
2,36
1,54
6,42
2,98
2,55
11,74

6.410,61 €
20.376,86 €
20.661,96 €
5.553,98 €
5.191,28 €
5.969,37 €
24.430,70 €
5.641,39 €
44.880,88 €
20.677,09 €
5.793,07 €
6.021,13 €
6.316,43 €
21.573,01 €
21.678,57 €
5.774,86 €
23.004,60 €
25.691,78 €
21.989,11 €
24.284,45 €
21.407,27 €
23.678,10 €
5.336,49 €
25.248,49 €
20.625,64 €
23.270,66 €
6.289,45 €
28.930,54 €
22.139,82 €
21.210,15 €
5.791,58 €
23.294,36 €
21.529,77 €
21.309,15 €
26.020,99 €
2.000.000,00 €

3.846,37 €
12.226,12 €
12.397,18 €
3.332,39 €
3.114,77 €
3.581,62 €
14.658,42 €
3.384,83 €
26.928,53 €
12.406,26 €
3.475,84 €
3.612,68 €
3.789,86 €
12.943,80 €
13.007,14 €
3.464,92 €
13.802,76 €
15.415,07 €
13.193,47 €
14.570,67 €
12.844,36 €
14.206,86 €
3.201,90 €
15.149,09 €
12.375,39 €
13.962,40 €
3.773,67 €
17.358,32 €
13.283,89 €
12.726,09 €
3.474,95 €
13.976,62 €
12.917,86 €
12.785,49 €
15.612,59 €
1.200.000,00 €

2.564,24 €
8.150,75 €
8.264,78 €
2.221,59 €
2.076,51 €
2.387,75 €
9.772,28 €
2.256,56 €
17.952,35 €
8.270,84 €
2.317,23 €
2.408,45 €
2.526,57 €
8.629,20 €
8.671,43 €
2.309,94 €
9.201,84 €
10.276,71 €
8.795,64 €
9.713,78 €
8.562,91 €
9.471,24 €
2.134,60 €
10.099,40 €
8.250,26 €
9.308,26 €
2.515,78 €
11.572,21 €
8.855,93 €
8.484,06 €
2.316,63 €
9.317,74 €
8.611,91 €
8.523,66 €
10.408,40 €
800.000,00 €

