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DEPARTAMENT
DE MEDI AMBIENT I HABITATGE
CENTRE DE LA PROPIETAT FORESTAL
RESOLUCIÓ
MAH/3892/2010, de 29 de novembre, per la qual es fa pública la modiicació de la
dotació pressupostària de la convocatòria anticipada per a la concessió dels ajuts
a la gestió forestal sostenible en inques de titularitat privada de l’any 2010.
La Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, va fer pública la convocatòria
anticipada dels ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada
de l’any 2010 (DOGC núm. 5528, de 17.12.2009).
El punt 6 de la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, estableix l’import
màxim que es destina a la convocatòria, cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural
i Marí i la Generalitat de Catalunya, que és de 6.000.000,00 euros. Aquest mateix
punt condiciona la concessió de les subvencions a l’existència de crèdit adequat
i suficient en el pressupost del Centre de la Propietat Forestal de l’any 2010 en el
moment de la resolució.
L’Acord del Govern de la Generalitat de Catalunya, d’1 de juny de 2010, relatiu
a les mesures complementàries en despeses de funcionament, transferències,
inversions i millora de l’eficiència en el qual es disposa la retenció de saldos pressupostaris, ha afectat les partides previstes en la Resolució MAH/3534/2009, de
14 de desembre.
Ateses aquestes circumstàncies, el Consell Rector del Centre de la Propietat
Forestal ha acordat modificar la dotació pressupostària inicialment prevista per a
la convocatòria d’ajuts a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada
de l’any 2010.
D’acord amb la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, i amb els articles
92.4 i 93.c) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre,

RESOLC:
Fer públic l’Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de modificar el punt 6 de la Resolució MAH/3534/2009, de 14 de desembre, per la qual
s’obre la convocatòria anticipada per a la concessió dels ajuts a la gestió forestal
sostenible en finques de titularitat privada de l’any 2010, que queda redactat de la
manera següent:
“6. L’import màxim corresponent a la tramitació anticipada d’aquesta convocatòria,
cofinançada pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER),
el Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí i la Generalitat de Catalunya,
és de 3.204.000,00 euros.
”Aquesta quantitat es desglossa en:
”a) Capítol 2
”Secció 2.1: 106.800,00 euros
”Secció 2.3: 2.723.400,00 euros, dels quals 2.456.400,00 es destinaran a actuacions
de millora i 267.000,00 a actuacions en sureda.
”Secció 2.4: 106.800,00 euros
”b) Capítol 3
”Secció 3.1: 133.500,00 euros
”Secció 3.2: 80.100,00 euros
”c) Capítol 4
”Secció 4.2: 53.400,00 euros.”.
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Contra aquesta Resolució, que no exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller de Medi Ambient i Habitatge en el
termini d’un mes a comptar de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya.
Santa Perpètua de Mogoda, 29 de novembre de 2010
ANTONI FARRERO I COMPTE
Director gerent
(10.333.087)
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