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Resolució per la qual s’atorga una subvenció a la Xarxa per a la Conservació de la Natura per a 
la promoció de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya 

 
 
 
L’Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya, aprovada el 17 de juliol de 2018 pel 
Govern de la Generalitat, és el document de planificació estratègica que defineix el full de ruta de les 
polítiques de conservació de la natura a Catalunya fins al 2030. La custòdia del territori i el voluntariat 
ambiental, son explícitament incloses en diversos dels seus Objectius Estratègics i Operatius, als que 
hi destina algunes línies d’actuació específiques. 
 
Concretament, hi són en l’àmbit 6. Implicació de la societat en la conservació del patrimoni natural, en 
l’objectiu estratègic OE 6.1 Ampliar la conscienciació de les persones en relació amb el patrimoni 
natural i la biodiversitat (línies d’actuació (77) programar accions de socialització de la biodiversitat i 
fer un seguiment de la percepció social sobre la conservació de la natura, (78) sensibilitzar i formar 
els usuaris de la natura i (80) incidir en la formació de col·lectius específics) i l’objectiu OE 6.2 
Augmentar la participació individual i col·lectiva en la conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat (línies d’actuació (81) impulsar la custòdia del territori i (85*) fomentar el voluntariat per a 
la conservació de la natura. 
 
Aquesta subvenció s’emmarca en el compliment del mandat del Govern i d’aquestes línies de treball 
establertes per l’Estratègia. 
 
La custòdia del territori és una eina de gestió (conjunt d'estratègies o tècniques jurídiques) que pretén 
implicar els propietaris de finques i usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels valors i els 
recursos naturals, culturals i paisatgístics. 
 
El foment i la promoció de la custòdia del territori s’ha introduït en la legislació ambiental com una de 
les línies d’actuació preferents per part de les Administracions Públiques i s’està convertint en una 
fórmula de governança més, i complementària, en la conservació de la natura.  
 
El 19 de febrer de 2019 l’Assemblea General Extraordinària de la Xarxa de Custòdia del Territori va 
aprovar el procés de fusió amb la Xarxa de Voluntariat Ambiental (XVAC), organització de segon 
nivell que aglutina organitzacions que realitzen programes i actuacions de voluntariat ambiental, i va 
quedar constituïda formalment la Xarxa per a la Conservació de la Natura (en endavant, XCN). 
S’inicia així un nou projecte comú: la conservació de la natura mitjançant la custòdia del territori i la 
conscienciació i implicació de la societat mitjançant el voluntariat ambiental.  
 
La XCN és una associació sense ànim de lucre que aglutina un gran nombre d’entitats i institucions 
públiques i privades de tota mena: associacions, fundacions, ajuntaments, consorcis, empreses, 
centres universitaris i de recerca, etc., i és l'única entitat que treballa amb les entitats de custòdia i 
altres organitzacions del territori per impulsar l’ús de la custòdia del territori com a estratègia de 
conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics del territori. 
 
La Llei 42/2007, de 13 de desembre, de patrimoni natural i biodiversitat, fa diverses referències, al 
preàmbul i als articles 72.1, 73 i 74, a la necessitat d’incentivar la custòdia del territori i al paper que hi 
han de tenir les comunitats autònomes. 
 
El Reial decret 1274/2011, de 16 de setembre de 2011, pel qual s’aprova el Plan Estratégico del 
Patrimonio Natural y la Biodiversidad 2011-2017, també preveu el foment de la custòdia del territori 
com una acció indispensable de les administracions públiques. 

El Pla de Govern XII legislatura preveu a l’eix 1, “Un país cohesionat amb drets i oportunitats per a 
tothom”, en l’àmbit dels Afers socials i la protecció social, l’elaboració del 3r. Pla nacional de 
l’associacionisme i el voluntariat, i a l’eix 2 “Una economia pròspera, responsable i sostenible, en 
l’àmbit de la Sostenibilitat preveu la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat, la creació de l’Agència  
del patrimoni natural i la biodiversitat i el desenvolupament del Programa d’actuacions 
d’infraestructura verda de Catalunya.  
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En tots aquests instruments s’inclou la potenciació i consolidació estratègica de la custòdia del territori 
i del voluntariat ambiental com a eines complementàries i alhora imprescindibles per la conservació 
de la natura. 
 
Fruit d’aquesta voluntat d’impulsar la custòdia del territori a Catalunya i promoure el seu 
desenvolupament i institucionalització, en el context de la conservació de la biodiversitat, així com 
donar suport i continuïtat a la iniciativa de la societat civil en la conservació del patrimoni natural, 
mitjançant el desenvolupament de les entitats de custòdia, el Departament de Territori i Sostenibilitat i 
la Xarxa de Custòdia del Territori van signar, el 30 de març de 2015, el Pla de Treball 2015-2020 per 
a la custòdia del territori a Catalunya que recull les accions que totes dues organitzacions es 
comprometen a seguir treballant conjuntament per tal de promoure la custòdia del territori a Catalunya 
fins al 2020. 
 
El Departament de Territori i Sostenibilitat (en endavant, DTES), a través de la Direcció General de 
Polítiques Ambientals i Medi Natural (en endavant, DGPAMN), té entre les seves funcions, en virtut 
del Decret 277/2016, de 2 d’agost, de reestructuració del Departament de Territori i Sostenibilitat, dur 
a terme accions encaminades a la protecció i preservació del medi natural terrestre i marí, per evitar 
accions que en pugui lesionar els valors i promoure la custòdia del territori a Catalunya. 
 
Vista la sol·licitud de subvenció presentada el 20 de març de 2020 per la Xarxa per a la Conservació 
de la Natura per un import de 200.000,00 euros (89% d’IVA inclòs) per a la promoció de la custòdia 
del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya que es durà a terme durant l’any 2020;  
 
Vista la proposta d’atorgament de la secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat de 25 de maig de 
2020; 
 
Vist l'informe del secretari general que acredita la impossibilitat de promoure concurrència pública de 
9 de juny de 2020; 
 
Vist l’informe fiscal favorable de la Intervenció delegada de 21 de juliol de 2020; 
 
Per tot això i atès que concorren les circumstàncies previstes als articles 90.3.c i 94.2.c del text refós 
de la Llei de finances públiques de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre 
(en endavant, TRLFPC), i l’article 22.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 
 
 
RESOLC 

 
1. Atorgar a la Xarxa per a la Conservació de la Natura una subvenció exclosa de concurrència 

pública per un import de dos-cents mil euros (200.000,00 €) amb el 89% de l’IVA inclòs, dels 
quals cent cinquanta mil euros (150.000,00 €) amb càrrec a la posició pressupostària 
PO12D/482000100/5510/0000 i cinquanta mil euros (50.000,00 €) amb càrrec a la posició 
pressupostària PO12D/482000100/5530/0000 del pressupost de despeses per a la promoció de 
la custòdia del territori i el voluntariat ambiental a Catalunya que es durà a terme durant l’any 
2020. Les actuacions subvencionades són les següents: 
 

- Capacitació i enfortiment de les entitats de custòdia del territori (Acció 1): assessorament 
tècnic i jurídic a iniciatives i entitats de custòdia del territori; redacció d’informes sobre 
elements d’interès ecològic i cultural per a les finques/zones necessàries per a la presa de 
decisions. Import pressupostat: 10.187,68 euros (89 % IVA inclòs). 

 
- Anàlisi conceptual de la conservació cívica i privada (Acció 2): anàlisi de les estratègies de 

conservació cívica i privada a nivell mundial; anàlisi terminològic dels conceptes emprats per 
buscar la seva adequació idiomàtica al nostre llenguatge; publicació d’un document de 
referència per a la difusió de la conservació cívica i privada a Catalunya; revisió dels models 
contractuals de la XCN, per actualitzar-los als avenços conceptuals, terminològics i tècnics. 
Import pressupostat: 17.414,09 euros (89 % IVA inclòs). 

 
- Definició d’una estratègia de priorització de la custòdia del territori (Acció 3): aprofundiment en 

el marc conceptual del sistema de priorització d’àrees estratègiques per a la custòdia del 
territori iniciat el 2019; identificació d’informació cartogràfica rellevant per incorporar-la al 
sistema de priorització d’àrees; organització d’una jornada per validar els resultats aplicats a 
una regió concreta. Import pressupostat: 9.562,26 euros (89% IVA inclòs). 
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- Seguiment i avaluació de l’impacte de la custòdia del territori (Acció 4): realització de reunions 
i organització d’una jornada formativa i de debat amb entitats de recerca i l’administració per a 
avaluar indicadors aplicables a la custòdia del territori a Catalunya, selecció d’indicadors pel 
sistema d’indicadors ecològics i socioeconòmics; definició tecnològica del sistema de recollida 
de dades dels indicadors socioeconòmics i de conservació i realització de proves pilot de la 
seva aplicació; creació d’un visor de dades de biodiversitat on-line (Ornitho.cat) dels espais 
amb iniciatives de custòdia del territori, difusió del VIII Inventari de custòdia del territori. Import 
pressupostat: 21.065,55 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Elaboració del Pla de Treball DGPAMN-XCN 2021-2025 (Acció 5): reunions amb la DGPAMN 

per definir, consensuar i prioritzar els objectius i les accions del Pla de Treball conjunt. Import 
pressupostat: 4.489,16 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Organització d’actes institucionals conjunts DTES-XCN (Acció 6): organització del Congrés 

entitats ambientals de Catalunya i de la cinquena edició de la Setmana de la Natura. Import 
pressupostat: 30.169,54 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Impuls de mesures fiscals favorables a la custòdia del territori i del decret de creació del 

registre de finques amb iniciatives cíviques i privades de conservació del patrimoni natural i la 
biodiversitat (Acció 7): acompanyament en el disseny, redacció i actualització de cinc 
propostes d’incentius fiscals favorables a la conservació cívica i privada del patrimoni natural i 
la biodiversitat; assistència en el procediment d’implementació del registre de finques amb 
iniciatives cíviques i privades de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat i co-
organització d’una jornada de presentació del registre. Import pressupostat: 8.914,98 euros 
(89% IVA inclòs). 

 
- Recerca i promoció d’instruments econòmics per finançar la custòdia del territori (Acció 8): 

cerca periòdica d’ajuts, premis i altres convocatòries; estudi per identificar les necessitats 
econòmiques de les entitats ambientals i fórmules relacionals idònies amb l'administració 
pública; promoció de nous fons privats; difusió, promoció i seguiment de la campanya de 
0,5% l’IBI municipal . Import pressupostat: 24.831,96 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Participació en Xarxes Europees i Internacionals de Conservació Privada (Acció 9): 

continuació dels treballs per a la celebració, el 2021 a Barcelona, del tercer congrés de la 
International Land Conservation Network (ILCN); realització de tres ponències tècniques en 
els webinars. Import pressupostat: 11.277,11 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Millora de la gestió del voluntariat entre les entitats ambientals (Acció 10): crida i selecció de 

cinc entitats ambientals per al desenvolupament de plans de voluntariat i acompanyament a la 
redacció dels seus plans, seguiment de l’aplicació dels plans de voluntariat redactats durant el 
2019; diagnosi i proposta de treball per vehicular el voluntariat a través d’entitats ambientals 
als Centres de Fauna d’Aiguamolls de l’Empordà, de Torreferrussa i Vallcalent; preparació 
d’una guia breu per a l’elaboració del pla de voluntariat d’una entitat ambiental, 
assessorament a entitats sobre els Plans de Voluntariat Ambiental. Import pressupostat: 
25.666,22 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Promoció i difusió del voluntariat ambiental a Catalunya (Acció 11): diagnosi de l’estat actual 

del voluntariat ambiental a Catalunya; divulgació de les propostes de la web a través de 
butlletins, xarxes socials i mitjans de comunicació; assessorament puntual a persones i 
col·lectius interessats i a empreses en participar en propostes de RSC; formació a les 
Administracions locals; promoció de vincles entre l’acadèmia i les entitats de voluntariat 
ambiental; promoció de la participació de les entitats ambientals en programes de voluntariat 
europeu, en el marc del Cos Europeu de Solidaritat; identificació i difusió dels projectes 
vigents d’Aprenentatge Servei i Servei Comunitari Ambiental; contactes amb les oficines 
locals de voluntariat i les oficines d’universitats per donar a conèixer el portal del voluntariat 
ambiental  Import pressupostat: 16.520,89 euros (89% IVA inclòs). 

 
- Suport al funcionament ordinari de l’entitat. Import pressupostat: 19.900,56 euros (89% IVA 

inclòs). 
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2. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura porti a terme les actuacions des de l’1 de gener 

fins al 30 de novembre de 2020 com a màxim, i d’acord amb la memòria d’actuacions i el 
pressupost presentats.  
 

3. Que es tramiti el pagament a la bestreta del 70% de la subvenció (140.000,00 €, dels quals 
105.000,00 € a càrrec del programa 5510 i 35.000,00 € a càrrec del programa 5530) un cop 
atorgada, atès que és una entitat sense ànim de lucre, i del 30% restant (60.000,00 €, dels quals 
45.000,00 € a càrrec del programa 5510 i 15.000,00 € a càrrec del programa 5530) un cop 
justificades les actuacions realitzades. Atès que l’entitat beneficiària no té afany de lucre i té una 
experiència i una solvència acreditades en el seu camp d’actuació, no és necessària la constitució 
de garanties sobre la bestreta. 
 

4. Que l’entitat justifiqui la finalitat de la subvenció i el cost de les actuacions realitzades com a 
màxim fins al 30 de novembre de 2020 amb la presentació a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi Natural de la documentació prevista a l’article 4 de l’Ordre ECO/172/2015, de 3 
de juny, sobre les  formes  de  justificació  de  subvencions, modificada per l’Ordre VEH/79/2020, 
de 9 de juny (DOGC  núm.  8154  de  data 15.6.2020). 

 
Per a la justificació de les despeses de personal cal aportar la documentació següent: 
 

- Nòmines imputades a l’actuació subvencionada. 
 

- Document signat pel representant legal de l’entitat beneficiària que detalli, per a tota la relació 
de persones de les quals s’han presentat nòmines, les activitats desenvolupades i la 
dedicació exacta a l’actuació subvencionada (mesos, dies, hores, segons correspongui). 

 
- Transferència bancària que identifiqui el destinatari de la nòmina, l’import i la data. No és 

vàlida l’ordre de pagament, sinó el justificant bancari o un certificat de l’entitat financera on 
figuri la informació. 

 
- Si els justificants de pagament són globals es presentarà el desglossament per treballador 

amb la identificació del nombre de la remesa, data, nom del treballador i nòmina pagada i 
import.  

 
- Documents RLC i RNT (antics TC1 i TC2)  de la Seguretat Social amb el segell de 

compensació.   
 

En el cas que l’entitat tingui subscrit algun conveni amb la Seguretat Social per ajornar el 
pagament de les quotes, aquestes no es podran imputar a la justificació econòmica de la 
subvenció si no han estat pagades. 
 
No són subvencionables els costos dels treballadors de baixa durant el període de realització 
de l’actuació. 

 
- Model trimestral de declaració de retencions i ingrés a compte de l’IRPF del període de 

desenvolupament de l’actuació subvencionada (model 111). 
 

- Model de resum anual de retencions i ingressos a compte (model 190). 
 

Si a la data de la justificació no es disposa del model resum anual de retencions i ingressos   
a compte, s’haurà de completar la informació dels models trimestrals mitjançant una relació 
on consti el nom i cognoms, el NIF i l’import de les retencions de cadascun dels treballadors 
imputats a l’actuació subvencionada. Aquesta relació haurà d’estar segellada i signada pel 
representant legal de l’entitat beneficiària. 
 

L’entitat ha d’aportar en la justificació un exemplar del material elaborat en el marc de l’actuació 
subvencionada. 
 
En el cas que en els justificants presentats s’acrediti un import inferior al total de la subvenció, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat reajustarà l’import de la subvenció atorgada. 
 

5. Que l’entitat beneficiària pugui contractar amb tercers activitats que no siguin inherents al seu 
objecte social. 
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6. Que en el cas que l’entitat beneficiària contracti o subcontracti part de les actuacions realitzades, 
per cada despesa que superi els imports establerts pels contractes menors a la normativa vigent 
de contractació, 15.000,00 euros (IVA exclòs) en el supòsit de subministrament de béns o 
prestació de serveis, han de presentar les ofertes considerades, amb un mínim de tres, i la 
justificació de l’elegida si no és la proposta econòmica més avantatjosa, d’acord amb l’article 31.3 
de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 

7. Que els imports màxims subvencionables en concepte de dietes i desplaçaments s’han d’ajustar 
als imports establerts en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó de servei 
(DOGC núm. 5170 de 10.7.2008). Així mateix, s’ha de justificar el criteri d’imputació de les 
despeses generals en base a principis i normes de comptabilitat admesos d’acord amb el que 
estableix l’article 31.9 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.  
 

8. Que, d’acord amb el que disposa la regla quarta de l’article 94.1 del TRLFPC, l’import de la 
subvenció concedida en cap cas no pot ésser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència 
amb subvencions d’altres entitats públiques o privades, nacionals o internacionals, superi el cost 
de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari. 
 

9. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura ha de fer constar en qualsevol element publicitari 
o de difusió de l’activitat subvencionada la col·laboració del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, mitjançant l’expressió “Amb el suport de” acompanyada sempre del logotip del 
Departament situat a sota d’aquesta expressió. 
 

10. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura, ha de comunicar al Departament de Territori i 
Sostenibilitat qualsevol modificació en l’activitat subvencionada o en el seu cost, o qualsevol canvi 
en la destinació de la subvenció. A fi que l’òrgan que concedeix la subvenció accepti les 
modificacions, cal que estiguin degudament motivades, que no impliquin variar la finalitat de la 
subvenció i que es presentin abans que finalitzi el termini per a la realització de l’activitat. La 
resolució per la qual s’acceptaran les modificacions, si escau, ha d’indicar si impliquen la 
modificació de l’import de la subvenció. En el cas de manca de resolució i notificació en el termini 
d’un mes, es considera que les modificacions no s’accepten. 
 
Els canvis no comunicats o que no hagin estat acceptats de manera expressa poden donar lloc a 
la revocació total o parcial de la subvenció. 
 

11. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura ha de comunicar al Departament Territori i 
Sostenibilitat l’obtenció i/o sol·licitud d’altres subvencions per a la mateixa finalitat diferents de les 
indicades en la sol·licitud, procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques o 
privades estatals o internacionals. Aquesta comunicació pot comportar que l’òrgan concedent 
modifiqui l’import de la subvenció. 
 

12. Prèviament al pagament de la subvenció, el Departament de Territori i Sostenibilitat comprova 
d’ofici si la persona beneficiària està al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 

13. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura ha d’aplicar les obligacions de transparència que 
estableix el Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, així com les que estableix la Llei 19/2013, de 9 de desembre. 
 
L’entitat ha de comunicar a l’òrgan concedent la informació relativa a les retribucions de llurs 
òrgans de direcció o administració a l’efecte de fer-les públiques, d’acord amb el que estableix 
l’article 15.2 de la Llei 19/2014. 
 

14. Que la Xarxa per a la Conservació de la Natura haurà de complir totes les obligacions que 
estableixen, per als beneficiaris de subvencions, el TRLFPC i la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions. En especial, haurà de facilitar tota la informació que li sigui requerida 
pels òrgans de control de la Generalitat de Catalunya, així com a les actuacions de comprovació, 
tal com preveu l’article 95.c del TRLFPC. 
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15. L’incompliment de l’objecte de la subvenció per causes directament imputables al beneficiari, així 
com la resta de les causes previstes a l’article 99 del TRLFPC, podrà donar lloc a la revocació de 
la subvenció i al reintegrament en cas de que s’hagin pagat bestretes. 
 
En el cas que siguin d’aplicació, també serà motiu de revocació l’incompliment dels articles 32.1, 
32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística. 
 
 
 

Contra aquesta Resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot interposar potestativament recurs 
de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictada en el termini d’un mes comptador des de 
l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveuen els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, així com 
l’article 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
Alternativament, contra aquesta resolució es pot interposar recurs contenciós administratiu davant la 
Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos 
mesos comptadors des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb el que preveu l’article 123 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, 77 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya i 10, 14 i 25 i 46.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, 
reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa, sense perjudici que es pugui interposar 
qualsevol altre recurs que es consideri procedent. 
 
 
 
Damià Calvet i Valera  
Conseller  
 
Signat electrònicament 
 

 


