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BASES AJUDES PER LA REPARACIÓ DE SOLSIDES DE MARGES DE 

PEDRA SECA EN FINQUES AGRÀRIES 2022 
 
 

Com a patrimoni municipal, els marges de pedra seca donen identitat al 
paisatge. Pedreguer es caracteritza per grans zones de muntanya guanyades a 
la mateixa per a l'explotació del sòl productiu i la posada en conreu mitjançant 
abancalaments amb marges de pedra i que encara a hui en dia es mantenen 
però de forma precària. 
 
L'abandonament de les terres de secà en muntanya han deixat aquestes 
construccions en continu deteriorament. La problemàtica és d'una magnitud 
més que preocupant. Aquestes trenques o solsides generen punts d'escorrentia 
superficial que lligat a la pluviometria mediterrània de la zona i la recurrència 
dels incendis, renten les partícules col·loidals de sòl productiu i ens aproximarà, 
en un futur, a un sòl pobre i desèrtic. 
 
Aquestes ajudes per a la reparació dels marges, actualment bastant deteriorats, 
pretén ser una mesura per pal·liar la problemàtica actual i així promoure el 
manteniment i conservació de l’arquitectura de la pedra seca que suposen 
estos marges de pedra, patrimoni de Pedreguer. 
 
1. OBJECTE 

L’objecte d’aquestes bases és regular la concessió de subvencions, en règim 
de concurrència competitiva, destinades  a la reconstrucció dels marges de 
pedra seca preexistents durant el 2022 en sòl rústic i àmbit del terme de 
Pedreguer. 
 
Aquesta és una acció que s’emmarca dins del Pla de Desenvolupament Agrari 
Sostenible de Pedreguer 2019-2025. 
 
1. PERSONES BENEFICIÀRIES 

Poden ser beneficiàries d’aquestes ajudes qualsevol persona física o jurídica. 
 
2. DESPESES SUBVENCIONABLES 

Són objecte de subvenció les operacions de reparació i reconstrucció dels murs 
de pedra seca preexistents en sòl rústic que es troben en mal estat de 
conservació o destruïts.  
 
No són subvencionables els marges de nova construcció ni les tasques de 
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desbrossat del terreny. 
 
3. TIPUS I QUANTIA DELS AJUTS 

L’ajut té caràcter directament aplicable a les despeses ocasionades per les 
actuacions que preveu el punt 3 d’aquestes bases reguladores. 
 
El percentatge de l’ajuda serà d’un màxim del 50% de la valoració de les 
actuacions previstes per cada sol·licitant. 
 
La quantia màxima dels ajuts serà de 1.500€ per sol·licitud.  
 
El pressupost total dels ajuts per a les actuacions és de 12.000€ a càrrec de la 
partida pressupostària 412/489.01 del Pressupost municipal per a 2022. 
 
4. CONDICIONS 

En la reparació o reconstrucció dels marges caldrà emprar la pedra originària o 
en cas de ser insuficient, caldrà emprar pedres amb la mateixa similitud 
cromàtica per evitar qualsevol impacte visual. 
 
En la reparació o reconstrucció dels marges caldrà emprar mètodes 
tradicionals, amb la tècnica de pedra en sec i que quede completament integrat 
en el marge. 
 
Les actuacions objecte de subvenció s’hauran d’executar i justificar abans  del 
31 de desembre del 2022. 
 
Es consideraran despeses subvencionables aquelles que de manera indubtable 
responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada, resulten estrictament 
necessàries i es realitzen en el termini establert en la convocatòria de la 
subvenció. 
 
5. SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ A APORTAR 

Les sol·licituds es presentaran amb una instància general degudament 
emplenada per la persona interessada al registre general de l’Ajuntament de 
Pedreguer, o de forma telemàtica en el registre electrònic de l’Ajuntament.  
 
Es presentarà una única sol·licitud per cada persona beneficiària. 
 
Amb la sol·licitud presentada s’entendrà que la persona interessada accepta 
plenament aquestes bases. 
       
La sol·licitud ha d’anar acompanyada, com a mínim, de la documentació 
següent: 
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 Fotocòpia del document d’identitat, en el cas d’entitats, còpia dels 

estatus vigents i del document acreditatiu de la seua inscripció en el 

registre. 

 Títol justificatiu de la propietat. 

 En cas que la persona promotora no siga propietària, caldrà presentar 

l’autorització expressa d’aquesta amb indicació de qui es beneficiarà de 

l’ajut. 

 Localització de la finca o parcel·la/parcel·les objecte d’actuació. 

 Breu memòria amb valoració tècnica-econòmica. 

 Reportatge fotogràfic. 

 
6. CRITERIS 

La valoració dels projectes presentats aconseguirà un màxim de 11 punts i 
s’efectuarà d’acord amb els criteris que s’indiquen tot seguit: 
 

- Conreu actiu 4 punts 

- Posada a punt per a conrear 3 punts 

- Dins de l’entorn forestal estratègic 2 punts 

- Zones recollides en les actuacions zonals mitjançant manteniment de 

terrenys agrícoles del PLPIF de Pedreguer 1 punt 

- Figures amb el certificat ecològic o en procés de reconversió 2 punts 

- Que el marge a reparar done a senda o camí 2 punts 

 

A les persones que ja han sigut beneficiàries d’estes ajudes durant l’any 2021 

se’ls restarà un total de 5 punts amb la finalitat de prioritzar aquelles persones 

que no han sigut beneficiàries. 

 

Es podran concedir les ajudes inclús amb puntuació negativa, sempre que hi 

haja crèdit disponible. 

 
7. TERMINI 

El termini per a la presentació de sol·licituds és fins al 31 de març de 2022. La 
resolució de la concessió d’ajuts es dictarà i notificarà durant el mes següent. 
 
En cas de no esgotar la convocatòria, quedarà oberta i es resoldrà segons 
ordre d’arribada de les sol·licituds i fins a esgotar el pressupost total durant 
l’any 2022. 
 
8. JUSTIFICACIÓ 
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Una vegada conclosa l’obra, s’haurà d’aportar la següent documentació: 
- El justificant del pagament i factura de l’obra realitzada. 

- Una mostra fotogràfica de l’actuació conclosa. 

L’ajuntament de Pedreguer es reservarà el dret de comprovació in situ de 
l’actuació realitzada, a fi de comprovar l’efectiva realització de l’obra. 
 
9.  COMISSIÓ AVALUADORA 

La Comissió avaluadora analitzarà les sol·licituds presentades, que seran 

puntuades d’acord amb allò indicat a la disposició setena de la present 

convocatòria. 

La Comissió avaluadora estarà integrada per: 

- El regidor d’Agricultura i Medi Ambient o la persona en qui aquest 

delegue. 

- El secretari de la Corporació o la persona en qui aquest delegue. 

- L’arquitecte tècnic municipal o la persona en qui aquesta delegue. 

  

10.  COMPROMISOS I OBLIGACIONS DE LES PERSONES BENEFICIÀRIES 

I SOL·LICITANTS 

La persona sol·licitant o propietària estarà obligada a: 
 

- Autoritzar que les entitats promotores puguen fer ús de l’espai de la 
intervenció amb finalitats de difusió, promoció o mostres fotogràfiques en 
relació als ajuts atorgats. 
 
- Vetllar pel manteniment i conservació de l’obra realitzada durant 5 anys. 

 
11.  PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL 

D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de protecció de 
dades personals i garantia dels drets digitals, es posa de manifest que la 
informació facilitada per les persones peticionàries d’aquests ajuts serà tractada 
en un fitxer degudament protegit per a la gestió d’aquest programa.  
 
Amb la presentació de la sol·licitud i la resta de la documentació requerida per 
participar en aquest programa, la persona interessada autoritza a l’Ajuntament 
de Pedreguer a facilitar les dades aportades a qualsevol altra administració o 
organisme oficial sempre que així ho requerisca expressament per al 
compliment de les seues obligacions específiques, i garantisca, igualment, la 
confidencialitat de la informació. 
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12.  PUBLICITAT 

La convocatòria i les bases que regulen la concessió d’aquests ajuts econòmics 
es publiquen en el BOP d’Alacant, a la seu electrònica de l’Ajuntament de 
Pedreguer i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
13.  IMPUGNACIÓ 

Les presents bases constitueixen un acte definitiu en via administrativa i contra 

elles, segons estableix l’article 123 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 

Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es podrà 

interposar recurs potestatiu de reposició davant el mateix òrgan que les ha 

dictades, en el termini d’un mes des de l’endemà de la publicació, o 

directament recurs contenciós administratiu davant del jutjat corresponent, en el 

termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació, de 

conformitat amb allò que disposen els articles 8, 14 i 46 de la Llei 29/1998, de 

13 de juliol. Tot això sense perjudici de la possibilitat de fer ús de qualsevol altra 

via de recurs que s’estime procedent. 

 
Pedreguer, a la data de la signatura electrònica 
 
 

L’alcalde 
 

Sergi Ferrús Peris 
 
 
 
 

(Document signat electrònicament al marge) 
 

 


