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Ajuts a la gestió
forestal sostenible

Convocatòria 2005 - 2006

En els sectors crítics en què s'hagi atorgat aquest ajut, no
es poden obrir vies forestals ni fer aprofitaments o treballs
forestals durant els cinc anys posteriors a la certificació
de la subvenció.

Capítol 5. Transformació i comercialització dels productes forestals (mesura i6 PDR)

Els ajuts d’aquest capítol estan destinats a fomentar la
millora dels processos de transformació i comercia-
lització dels productes forestals.

En poden ser beneficiaris  les persones físiques donades
d’alta com a autònoms o les persones jurídiques a les
quals correspongui la càrrega financera de les inversions
i les despeses que es considerin subvencionables, que
facin l’activitat forestal per a la qual s’atorga l’ajut i que
mantinguin l’activitat esmentada durant un període no
inferior a cinc anys.

La línia d’ajuts que s’estableix té per objecte les
actuacions següents:

La construcció i l’adquisició de béns immobles,
excepte la compra de terrenys. S’inclou:

Obra civil relacionada amb el moviment de rol (prepa-
ració del pati d’apilament i del carregador de roll).

Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i
primera transformació de productes forestals no fusters.

L’adquisició de maquinària i equipament nous, incloent
els programes informàtics. La maquinària subvencio-
nada s’especifica a continuació:

Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals,
com també les adaptacions i els complements.

Equips tractors carregadors complets (tractors amb
cabines reforçades homologades, proteccions forestals
a les rodes i els baixos, seient giratori, grues, cabestre
i remolc forestal de tracció).

Aquests ajuts tenen caràcter indemnitzador i consistiran
en una prima per hectàrea i any. A continuació es mostra
una relació de les espècies, l'interval de superfície dels
sectors crítics de reproducció i els imports màxims per
hectàrea i any de les primes.

Eines i complements forestals que permetin un primer
tractament dels productes forestals: desbrossadores,
escorçadores mòbils, estelladores, embaladores i altres
per a finalitats similars, en nombre no superior als equips
tractors propietat del sol·licitant.

Gòndoles, camions i plataformes per al transport de
la fusta o la biomassa i grues que s’hi instal·lin. El
nombre de camions, plataformes i grues es limitarà
al nombre d’equips de treta, propietat de l’empresa.
Només es subvencionarà una gòndola per empresa,
sempre que es disposi de màquina processadora.

Bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçada
i instal·lacions de classificació de roll.

Les despeses generals, com ara la redacció i l’elabo-
ració del projecte tècnic d’inversió, els honoraris dels
arquitectes, dels enginyers i dels consultors, els estudis
de viabilitat, i l’adquisició de patents i llicències que
se sumen als punts anteriors, fins al límit del 12% de
la despesa esmentada.

El percentatge d’ajut respecte al cost d’actuació serà del
20% en cas d’empreses o persones físiques (el 22% si
estan ubicades en una zona desfavorida); del 22,5% en
cas de cooperatives (el 24,5% si estan ubicades en una
zona desfavorida), i del 25% en cas d’organitzacions o
agrupacions de productors forestals (el 27% si estan
ubicades en una zona desfavorida). Aquests ajuts estan

cofinançats per la Unió Europea

Resum de l’Ordre MAH/42/2005 de 9 de febrer
per la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts a la gestió forestal sostenible

Febrer de 2005

Espècie Superfície

Gall fer (Tetrao urogallus) 10-50 ha

Ós bru (Ursus arctos) 80-300 ha

Mussol pirinenc (Aegolius funereus) 2-20 ha

Trencalòs (Gypaetus barbatus) 100-200 ha

Àguila cuabarrada (Hieraaetus fasciatus) 80-200 ha

Tortuga mediterrània (Testudo hermanni) 10-100 ha

Picot garser petit (Dendrocopos minor) 2-10 ha

Picot garser mitjà (Dendrocopos medius) 10-50 ha

Àguila calçada (Hieraaetus pennatus) 2-10 ha

Import màxim de les actuacions

Primeres 10 ha 48,08 ¤/ha

Resta de superfície 30,05 ¤/ha

Capítol 1
En cas que l'import de les sol·licituds presentades  superi el pressupost
establert es reduiran proporcionalment els ajuts sol·licitats.

Capítol 2
En cas que l'import dels ajuts demanats sobrepassi el pressupost
assignat,  les  actuacions es prioritzaran d'acord amb l'ordre següent:

1a prioritat
Redacció i revisió d’IOF en terrenys públics (IOF: projectes
d’ordenació o plans tècnics de gestió i millora forestal) (secció 5).

2a prioritat
Reforestació de planifolis de creixement lent en zones afectades
per catàstrofes naturals (secció 1).
Reforestació de coníferes en zones afectades per catàstrofes
naturals (secció 1).
Ajut a la regeneració en zones afectades per incendis, allaus o
tornados (secció 1).
Primera i segona reposició de fallades de les reforestacions
descrites en aquesta prioritat (secció 1).

3a prioritat
Pela de suros i pelagrí de suredes cremades (secció 3).
Tractament fitosanitari de suredes cremades (secció 3).
Treballs de regeneració i millora de suredes (secció 3).

4a prioritat
Reforestació amb plantació de planifolis de creixement lent només
en els casos que no representin un canvi d’espècie o que aquest
canvi estigui justificat per motius fitosanitaris mitjançant un infor-
me tècnic o que es trobi planificat en un IOF aprovat pels mateixos
motius fitosanitaris (secció 1).
Reforestació amb plantació de coníferes només en els casos que
no representin un canvi d’espècie o que es trobi planificat en un
IOF aprovat, pels mateixos motius fitosanitaris (secció 1).
Primera i segona reposició de fallades de les reforestacions des-
crites en aquesta prioritat (secció 1).

5a prioritat
Primera aclarida en boscos regulars (secció 2).
Tallada de millora en boscos irregulars (secció 2).
Selecció de tanys en planifolis (secció 2).
Estassada de matoll realitzada en les superfícies on també s’executi
una primera aclarida, una tallada de millora o una selecció de
tanys (secció 2).
Conjunt dels conceptes de primera aclarida, estassada de matoll,
eliminació de restes i podes de fins a 2 metres executats sobre
una mateixa superfície (secció 2).
Conjunt dels conceptes de tallada de millora, estassada de matoll,
eliminació de restes i podes de fins a 2 metres executats sobre
una mateixa superfície (secció 2).

6a prioritat
Estassada de matoll (secció 2).
Estassada de matoll en suredes (secció 3).
Eliminació de restes vegetals en pista forestal o camí (secció 2).
Eliminació de restes vegetals de suredes en pista forestal o camí
(secció 3).
Eliminació de matoll in situ (secció 2).
Eliminació de matoll in situ en suredes (secció 3).

7a  prioritat
Segona aclarida de selecció en boscos regulars per a finques
amb IOF aprovat (secció 2).

8a  prioritat
Despelagrinatge de suredes no cremades amb IOF aprovat (secció 3).
Tractament fitosanitari de suredes no cremades amb IOF aprovat
(secció 3).
Podes de fins a 2 metres d’alçària com a mínim per a finques
amb IOF aprovat (secció 2).

9a  prioritat
Ratllada del suro per a finques amb pla tècnic de gestió aprovat (secció 3).
Podes de qualitat de fins a 6 metres com a mínim per a finques
amb IOF aprovat (secció 2).

10a prioritat
Millora de camins forestals i pistes forestals (secció 4).
Construcció de camins forestals i pistes forestals (secció 4).

11a  prioritat
Reforestació amb plantació de planifolis de creixement lent no
prevista en prioritats anteriors (secció 1).

Reforestació amb plantació de coníferes no prevista en prioritats
anteriors (secció 1).
Plantacions d’espècies de creixement ràpid (secció 1).

12a prioritat
Segona aclarida de selecció en boscos regulars per a finques sense
IOF aprovat (secció 2).

13a prioritat
Despelagrinatge de suredes no cremades per a finques sense IOF
aprovat (secció 3).
Tractament fitosanitari de suredes no cremades per a finques sense
IOF aprovat (secció 3).
Podes de fins a 2 metres d’alçària com a mínim per a finques sense
IOF aprovat (secció 2).

14a prioritat
Ratllada del suro per a finques sense IOF aprovat (secció 3).
Podes de qualitat de fins a 6 metres com a mínim per a finques
sense IOF aprovat (secció 2).

En el supòsit dels apartats 2n-6è, 10è i 11è, en cas que, en un
mateix apartat, hi concorrin sol·licituds d'actuacions en terrenys
forestals amb IOF o que estiguin en ZAU i sol·licituds d'actuacions
en terrenys que no disposin d'aquests plans o fora d'aquestes zones,
seran preferents el primer tipus d'actuacions.

Capítol 3
En cas que l'import dels ajuts demanats sobrepassi el pressupost
assignat, es prioritzaran d'acord amb l'ordre següent:

1r. Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis
amb línia de defensa.

2n. Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb
eliminació de restes in situ; obertura de línies de defensa contra
incendis forestals amb eliminació de restes en pista.

3r. Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis.

4t. Construcció de punts de reserva d'aigua.

En el supòsit dels apartats 1r, 2n i 3r tindran prioritat les actuacions
sol·licitades per agrupacions de defensa forestal.

En el supòsit de l'apartat 4t l'ordre de relació serà el següent: en
primer lloc les actuacions incloses en els perímetres de protecció
prioritària (PPP) o en els municipis declarats d'alt risc d'incendi i en
segon lloc les actuacions no incloses en el supòsit anterior. Dins de
cadascun d'aquests àmbits territorials la prioritat segons sol·licitant
serà la següent: en primer lloc les ADF, en segon lloc els ens locals
i, per últim, les persones físiques o jurídiques.

Capítol 4
En cas que l'import dels ajuts sol·licitats sobrepassi el pressupost
assignat, les actuacions es prioritzaran d'acord amb l'ordre següent:

1r. Gall fer (Tetrao urogallus).
2n. Ós bru (Ursus arctos).
3r. Mussol pirinenc (Aegolius funereus).
4t. Trencalòs (Gypaetus barbatus).
5è. Àguila cuabarrada (Hieraaetus hermanni).
7è. Picot garser petit (Dendrocopus minor).
8è. Picot garser mitjà (Dendrocopus medius).
9è. Àguila calçada (Hieraaetus pennatus)
Capítol 5
En cas que l'import dels ajuts demanats sobrepassi el pressupost
assignat, les actuacions es prioritzaran d'acord amb l'ordre següent:

1r. Processadores i autocarregadores.
2n. Equips tractors carregadors complerts.
3r. Eines i complements forestals.
4t. Gòndoles, camions, plataformes i grues.
5è. Línies d'escorçat i instal·lacions de classificació en roll.
6è. Pales carregadores de roll.
7è. Bàscules.
8è. Obra civil.
9è. Redacció i elaboració del projecte tècnic d'inversió.

General
Quan els imports sol·licitats dels capítols 2, 3, 4 i 5 superin les disponibilitats
pressupostàries assignades a cada un d'ells, i s'hagin d'aplicar els criteris
de prioritat establerts, s'atorgarà de forma proporcional per a l'última
actuació en què no es puguin atendre totes les sol·licituds. El crèdit
destinat a aquesta serà el resultat de la diferència entre el total assignat
a cada capítol i el que ja s'ha atorgat a actuacions de prioritat superior.

QUADRE DE PRIORITATS



AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLEAJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE

Els ajuts a la gestió forestal sostenible són el principal
instrument de foment articulat pel Departament de Medi
Ambient i Habitatge per tal de promoure la gestió sosteni-
ble dels boscos catalans.

Aquests ajuts s’estructuren en cinc capítols, d’acord amb
les mesures establertes pel Programa de Desenvolupament
Rural de Catalunya:

Capítol 1. Foment de l’associacionisme de propietaris
forestals

Capítol 2. Ampliació, protecció i millora de la superfície
forestal

Secció 1. Forestació de terres no agràries

Secció 2. Treballs silvícoles de millora

Secció 3. Millora de suredes

Secció 4. Vials

Secció 5. Projectes d’ordenació (PO) i plans tècnics
de gestió i millora forestal (PTGMF) (en finques de
titularitat pública)

Capítol 3. Prevenció d’incendis forestals

Capítol 4. Compatibilització de les explotacions forestals
amb la fauna

Capítol 5. Transformació i comercialització dels productes
forestals

La convocatòria és bianual, per als anys 2005 i 2006.

Les sol·licituds d’actuacions del capítol 2 de finques de
titularitat pública i dels capítols 3, 4 i 5 les tramitarà la
Direcció General del Medi Natural del Departament de
Medi Ambient i Habitatge i les resoldrà el director gene-
ral. Les sol·licituds d’actuacions dels capítols 1 i 2 de finques
de titularitat privada les tramitarà el Centre de la Propietat
Forestal i les resoldrà el director gerent.

Les sol·licituds s’han de formalitzar en imprès normalitzat i
han d’anar acompanyades de la documentació específica
per a cada tipus d’ajut. S’han de presentar preferentment en
els Serveis Territorials del Departament de Medi Ambient i
Habitatge corresponents a la demarcació territorial on s’hagi
de fer l’actuació, o en el Centre de la Propietat Forestal en
cas de sol·licituds de finques de titularitat privada. Es poden
obtenir els impresos a les dependències esmentades i també
a l’adreça: http:/mediambient.gencat.net/cat/inici.jsp

El termini de presentació de sol·licituds és d’un mes des
de l’endemà de la publicació de l’Ordre, es a dir, fins al
18 de març del 2005.

Es fixa per a les actuacions subvencionables, com a termini
màxim de justificació, el 30 de juny del 2006, excepte en
els casos següents:

En cas d’actuacions realitzades sobre superfícies poblades
de pi negre i millora de suredes, es fixa com a termini
final de justificació el 30 d’agost del 2006.

L’adquisició de maquinària i equipaments nous que
s’inclou en el capítol 5 s’ha de justificar abans del 31
d’agost del 2005.

En cas de subvencions del capítol 4 que no impliquen
cap execució i que, per tant, no requereixen una
justificació, el Servei de Protecció de Fauna, Flora i
Animals de Companyia de la Direcció General de Medi
Natural farà dues visites, una durant l’any 2005 i l’altra
durant el 2006, per comprovar que a la zona objecte
de subvenció es mantenen les condicions d’atorgament.

Per a cada un dels capítols cal tenir presents les condicions
tècniques i l'àmbit d'aplicació específics que marca la
convocatòria. En cas que l'import dels ajuts demanats
sobrepassi el pressupost assignat, les actuacions es
prioritzaran d'acord amb el que s'estableix en el "quadre
de prioritats".

L’import màxim concedit per beneficiari no serà superior a
120.000 ¤ en el capítol 2; 100.000 ¤ en el capítol 3; 50.000 ¤
en el capítol 4, i 120.000 ¤ en el capítol 5. Per al conjunt
de tots els capítols i per a un mateix sol·licitant l’import
màxim de subvenció sol.licitada serà de 150.000 ¤.

Es poden fer pròrrogues, degudament justificades, sempre
que s’hagin sol·licitat abans del 30 d’abril del 2006, amb
excepció dels casos de força major. Aquesta pròrroga serà
com a màxim fins al 29 de setembre del 2006.

La no-realització del 75%, com a mínim, de les actuacions
atorgades en els terminis establerts, sense una causa de
força major, comporta, després d’haver tramitat prèviament
l‘expedient sancionador corresponent, l’exclusió del
beneficiari de qualsevol tipus d’ajut establert en aquesta
ordre per a la convocatòria següent.

Sens perjudici del que s’acaba de dir, la no-realització del
50% de les actuacions atorgades en els terminis establerts,
sense una causa de força major, comportarà la revocació
total i, per tant, el no-pagament de la subvenció. En cas
que se superi el 50% d’execució de les actuacions
atorgades, es revocaran parcialment les unitats no
executades i es pagaran la resta d’unitats.

Capítol 1. Foment de l’associacionisme de propietaris forestals (mesura i1 PDR)

Els ajuts previstos en la secció 5, «Projectes d’ordenació i
plans tècnics de gestió i millora forestal», assoliran el 100%
de l’import del cost de l’actuació, sempre que aquesta
actuació no superi els màxims establerts en la taula ante-
rior. Una vegada coneguts els diferents tipus de superfícies
de la forest arbrada o no arbrada i el tipus d’inventari i
planificació que cal dur a terme, s’aplicaran els percentatges
que estableix l’ordre a l’import que s’atorgui.

La resta d’ajuts previstos en aquest capítol assoliran els
percentatges següents del cost de l’actuació previstos en
les seccions, independentment que l’import sigui igual o
inferior al que figura en la taula anterior:

Màxim del 100% de l’actuació en forests d’utilitat pú-
blica (UP).

Màxim del 90% de l’actuació en cas de terrenys
forestals declarats com a zones d’actuació urgent
(ZAU).

Màxim del 90% de l’actuació en forests amb instrument

Capítol 2. Ampliació, protecció i millora de la superfície forestal (mesura i2 PDR)

Els ajuts previstos poden arribar fins al 35% de l’import
màxim subvencionable de l’actuació, d’acord amb les
disponibilitats pressupostàries.

d’ordenació forestal (IOF) i que, a més a més, estiguin
incloses en espais d’interès natural i/o en la Xarxa
Natura 2000 proposats amb data anterior al 31/12/04
(consulteu-ho a http://www.gencat.net/mediamb/pn/
3xnatura.htm#xarxa, als Serveis Territorials de Medi
Ambient i Habitatge o al Centre de la Propietat Fores-
tal). Cal tenir aprovat l’IOF en el moment que finalitzi
el termini de sol·licitud.

Màxim del 80% per a actuacions incloses en projectes
d’ordenació (PO), plans simples de gestió forestal
(PSGF) o plans tècnics de gestió i millora forestal
(PTGMF). Cal tenir aprovat l’IOF en el moment que
finalitzi el termini de sol·licitud.

Màxim del 70% per a actuacions incloses en espais
d’interès natural i/o en la Xarxa Natura 2000 aprovats
amb data anterior al 31 de desembre de 2004 (consulteu-
ho a http://www.gencat.net/mediamb/pn/3xnatura.
htm#xarxa, als Serveis Territorials de Medi Ambient i
Habitatge o al Centre de la Propietat Forestal).

Màxim del 60% per a la resta de casos.

Capítol 3. Prevenció d’incendis forestals (mesura i3 PDR)

forestals i les associacions de propietaris de terrenys forestals,
legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia.

Tipus d’actuació Import màxim de les actuacions Import màxim subvencionable (¤)

- Despeses de constitució d’associacions 17.171,78 ¤/ut 6.010,12

- Despeses d’establiment d’associacions 3.434,35 ¤/ut 1.202,02

- Actuacions de divulgació i sensibilització forestal 1.717,18 ¤/ut 601,01

Secció 5. Projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal en terrenys públics

- Redacció de projectes d’ordenació 42,00 ¤/ha

- Revisió de projectes d’ordenació 21,00 ¤/ha

- Redacció de plans tècnics de gestió i millora forestal 30,00 ¤/ha

- Revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal 15,00 ¤/ha

Els ajuts previstos assoliran el 100% de l’import del cost
de les actuacions, sempre que aquestes actuacions no
superin els màxims establerts.

Els ajuts sol·licitats per aquest capítol són incompatibles
per a la mateixa superfície amb els del capítol 2.

Poden ser beneficiaris de les actuacions següents les
associacions forestals legalment constituïdes i amb
personalitat jurídica pròpia.

Poden ser beneficiaris de les actuacions següents les perso-
nes físiques i jurídiques i els ens locals propietaris de terrenys

Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts:

Les agrupacions de defensa forestal (ADF),  les perso-
nes físiques o jurídiques i els ens locals propietaris de
terrenys forestals, pel que fa a la construcció de punts
d’aigua.

Els ens locals propietaris de terrenys forestals i les ADF,
pel que fa a la construcció i la millora de vials i l’ober-
tura de línies de defensa.

Tipus d’actuació Import màxim de les actuacions

Secció 1. Forestació de terres no agràries

- Reforestació amb coníferes 1.502,53 ¤/ha

- Reforestació amb planifolis de creixement lent 1.878,16 ¤/ha

- Reforestacions amb coníferes en zones afectades per catàstrofes naturals, sense regeneració natural 1.502,53 ¤/ha

- Reforestacions amb planifolis de creixement lent en zones afectades 1.878,16 ¤/ha
per catàstrofes naturals, sense regeneració natural

- Primera i segona reposició de fallades de les reforestacions 751,27 ¤/ha

- Plantacions d’espècies de creixement ràpid. Se n’exceptuen les plantacions amb peus del gènere Eucaliptus 601,01 ¤/ha

- Ajut a la regeneració natural de zones afectades per incendis forestals,allaus, ventades o altres catàstrofes naturals 673,13 ¤/ha

Secció 2. Treballs silvícoles de millora

- Estassada de matoll 661,11 ¤/ha

- Eliminació de restes vegetals en camí forestal, pista forestal o camí rural 300,51 ¤/ha
de restes vegetals d’actuacions silvícoles o aprofitaments forestals

- Eliminació de restes vegetals de matoll in situ 210,35 ¤/ha

- Primera aclarida en boscos regulars 504,85 ¤/ha

- Segona aclarida de selecció en boscos regulars 300,51 ¤/ha

- Tallada de millora en boscos irregulars 504,85 ¤/ha

- Selecció de tanys en planifolis 600,00 ¤/ha

- Podes de formació de fins a 2 metres d’alçària com a mínim 240,40 ¤/ha

- Podes de fins a 6 metres d’alçària com a mínim 480,81 ¤/ha

Secció 3. Millora de suredes

- Tractament fitosanitari de suredes 350,39 ¤/ha

- Ratllada del suro 300,51 ¤/ha

- Despelagrinatge de suredes 661,11 ¤/ha

- Estassada de matoll 751,27 ¤/ha

- Eliminació de restes vegetals en camí forestal, pista forestal o camí rural 300,51 ¤/ha
d’actuacions silvícoles o de restes vegetals aprofitaments forestals

- Eliminació de restes vegetals in situ 210,35 ¤/ha

- Treballs de regeneració i millora de suredes 1.202,02 ¤/ha

- Pela de suros i pelagrí de suredes cremades 901,52 ¤/ha

Secció 4. Vials

- Construcció de camins forestals i pistes forestals 3.005,06 ¤/km

- Millora de camins forestals i pistes forestals 751,27 ¤/km

Tipus d'actuació Import màxim de les actuacions

- Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis 4.026,78 ¤/km
amb obertura de línies de defensa

- Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis 601,01 ¤/km

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes in situ 721,21 ¤/km

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals 1.021,72 ¤/km
amb eliminació de restes en camí forestal, camí rural o pista forestal

- Construcció de punts de reserva d'aigua 15.025,30 ¤/km

Capítol 4. Compatibilització de les explotacions forestals amb la fauna (mesura i5 PDR)

La línia d'ajuts que s'estableix en aquest capítol té com
a finalitat la conservació d'espècies protegides en terrenys
forestals on hi hagi presència de sectors crítics per a la
seva reproducció i hivernada.

En poden ser beneficiaris les persones físiques, jurídiques
i entitats locals propietàries de terrenys forestals.


