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AJUTS A LA RECUPERACIÓ DEL POTENCIAL FORESTAL EN:
• ZONES AFECTADES PER L’INCENDI DE L’EMPORDÀ DEL 2012
• ZONES DE PINASTRE AFECTADES PER PLAGUES
Aquests ajuts es regeixen pel que estableixen les bases reguladores de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol
(DOGC núm. 6918 del 22.07.2015) i les seves modificacions de l’Ordre ARP/155/2016, de 8 de juny (DOGC núm.
7144 del 17.06.2016).

1.- Actuacions subvencionables de Restauració del potencial forestal
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en el cas d'incendi
forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada.
• Lleva del suro i pelegrí cremat per l'incendi a l'Alt Empordà de l'any 2012.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de
danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinaster) dels municipis que
figuren a l'annex.
2.- Terminis:
• Presentació de sol·licituds: fins el 28 d’abril de 2017.
• Certificacions parcials no definitives: fins al 30 de novembre de 2017, inclòs.
• Finalització de treballs:
o Per danys biòtics: fins al 28 de febrer de 2018, inclòs.
o Per la sureda: fins al 31 de maig de 2018, inclòs.
• Justificació: fins al 15 de juliol de 2018, inclòs.
3.- Criteris tècnics de les actuacions
Actuacions sobre masses de sureda cremada en l'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012
• Només s'acceptaran sol·licituds per als casos d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any
2012 sobre masses de sureda (masses on l'espècie principal és l'alzina surera) cremada,
i el grau d'afectació haurà de ser superior al 20% dels arbres existents a les zones
afectades.
• El concepte inclou la tallada de vegetació morta i/o greument afectada, amb l'extracció
dels arbres i arbustos de més d'1,5 m d'alçada i respectant els grups d'arbres amb
possibilitat de supervivència. Pel que fa a les restes generades, s'han de trossejar en una
mida no superior als 1,5 m i distribuir sobre el terreny homogèniament. En tot cas, les
estructures resultants no han de superar els 60 cm d'alçada i s'han d'ordenar de tal
manera que es faciliti l'accés per a la realització de tasques posteriors de regeneració.
• El tractament fitosanitari per a la lleva del suro cremat o pelagrí cremat s'ha de realitzar
segons normativa existent quant a la tècnica i el producte a utilitzar.
Actuacions sobre masses de pinastre afectades per plagues
• Només s'acceptaran sol·licituds per als casos de danys en masses de pi pinastre o
marítim (Pinus pinaster) dels municipis que figuren a l'annex, i el grau d'afectació haurà
de ser superior al 20% dels arbres existents dins la zona afectada.
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• Caldrà triturar o enretirar les restes superiors a 10 cm de diàmetre i retirar els troncs en
menys de 3 setmanes entre els mesos de maig i novembre. Els mesos de desembre,
gener i febrer es podrà acumular fusta a bosc sempre que a data de 28 de febrer de 2018
aquesta fusta sigui retirada o triturada. Només es poden obviar aquestes condicions en el
cas de tallar pins que ja estiguin morts i secs; en aquest cas, només cal trossejar les
restes de qualsevol diàmetre i deixar-les esteses.
5.- Import màxim sol·licitat:
• 25.000,00 euros per persona beneficiària.
• Quan l'import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 1.500,00
euros, no es tramitarà per qüestió d'eficàcia i eficiència administrativa i s'arxivarà
l'expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant
• En els casos de sol·licitud per part d'una persona física que participi en una societat que
concorri a la convocatòria, s'entendrà, per al càlcul dels límits anteriors, que la persona
física participa en aquesta sol·licitud en el mateix percentatge en què figura en els
estatuts de la societat com a titular.
6.- Criteris de priorització comuns:
• màxim de 10 punts segons el grau d'execució global respecte de l'import atorgat en la
darrera convocatòria d'ajut a la gestió forestal sostenible. Puntuarà de manera lineal
segons el percentatge d'execució (a partir del 95% d'execució equivaldrà a 10 punts, i per
sota del 95% puntuarà segons les desenes i unitats del percentatge sense decimals; per
exemple: 94,5% equivaldrà a 9,4 punts, i així successivament).
I obtindrà el màxim de punts si no ha concorregut o no ha tingut atorgament d'ajut per
manca de disponibilitat pressupostària.
7.- Criteris de priorització específics. A més dels anteriors,
• 20 punts si la/les finca/ques on es realitzen les actuacions estan incloses en un 80% o
més en un instrument d'ordenació forestal (IOF) aprovat i vigent. Per poder obtenir
aquesta puntuació, les actuacions programables han d'estar prèviament planificades en
els IOF. A aquests efectes, no s'admetran modificacions de l'IOF a partir del darrer dia de
presentació de la sol·licitud.
• 5 punts per a actuacions subvencionables incloses en finques adscrites a algun sistema
de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment. Juntament amb la
sol·licitud de l'ajut, caldrà presentar la resolució d'adscripció aprovada i vigent al sistema
de certificació forestal.
• màxim de 5 punts segons el percentatge d'actuació inclosa a la llista de municipis amb
limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l'annex XI del PDR
2014-2020 i/o incloses en un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000), tenint
en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100%
equival a 5 punts; el PDR complet es pot consultar a la pàgina web del DARP
http://agricultura.gencat.cat.
• Segons l’actuació:
10 punts per a la lleva del suro i pelegrí cremat,
10 punts per a la tallada de vegetació afectada per danys biòtics,
5 punts per a la vegetació afectada per incendi,.
En el cas de demanar més d'un concepte, es farà la mitjana ponderada per la superfície
sol·licitada.
• Segons el grau d'afectació.
7 punts per zones afectades sobre més del 80% dels peus,
6 punts per zones afectades entre el 80% i el 50% dels peus i
5 punts per zones afectades en menys del 50% dels peus.
D'acord amb el que estableixen les bases, caldrà una puntuació mínima de 30 punts per
considerar-se subvencionable.
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8.- Imports màxims subvencionables (IMS)
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos
d'incendi forestal a l'Alt Empordà de l'any 2012 sobre masses de sureda cremada: de
650,00 a 950,00 euros/ha.
• Lleva del suro i pelegrí cremat en l'incendi a l'Alt Empordà de l'any 2012: 800,00 euros/ha.
• Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades en els casos de
danys biòtics en masses de pi pinastre: de 650,00 a 950,00 euros/ha.
Els percentatges d'atorgament sobre els imports màxims subvencionables són del 100% en
tots els casos.

Annex: Municipis inclosos en les zones d'actuació.
• Aiguaviva
•
• Anglès
•
• Bescanó
•
• Bonmatí
•
• Brunyola
•
• Caldes de Malavella
•
• Campllong
•
• Cassà de la Selva
•
• Fogars de la Selva
•
• Fornells de la Selva
•
• Llagostera
•
• Llambilles
•
• Maçanet de la Selva

Massanes
Quart
Riudarenes
Riudellots de la Selva
Sant Gregori
Sant Julià del Llor
Sils
Sant Andreu Salou
Santa Coloma de Farners
Vidreres
Vilablareix
Vilobí d'Onyar

Aquest full informatiu és un resum o interpretació de la RESOLUCIÓ ARP/625/2017, de 20 de març per la qual es
dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria dels ajuts a la gestió
forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2017, corresponent a la recuperació del potencial
forestal (operació 08.03.01 i submesura 8.4 del PDR), publicada al DOGC núm. 7338 del 28 de març de 2017.

PER A MÉS INFORMACIÓ I TRAMITAR L’EXPEDIENT,
PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL

www. forestal.cat
consorci@forestal.cat
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