JORNADA TÈCNICA
ACTUACIONS PER REDUIR ELS EFECTES DE LA
CAPARRETA DEL PI MARÍTIM: Matsuccocus feytaudi

CONVOCATÒRIA D’AJUTS PELS TREBALLS DE
RECUPERACIÓ DEL POTENCIAL FORESTAL DE LES
MASSES AFECTADES PER L’ANY 2017
Operació 08.03.01 PDR 14 20

“Casa Xifra” Santa Coloma de Farners
20 de març de 2017

1. DOTACIÓ PRESSUPOST
Import total de 350.877,20 euros
Cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020.
Operació 08.03.01 de prevenció d’incendis i restauració del potencial
forestal.
C P F : 200.000,00 euros (57%)
F E A D E R : 150.877,20 euros (43%)

1. DOTACIÓ PRESSUPOST
Zones afectades per incendis forestals al Alt Empordà de l’any 2012 en
suredes cremades (08.03.01): 175.438,60 euros.
Zones afectades per danys biòtics sobre el pinastre dels municipis
que figuren a l’annex 2 de la resolució (08.03.01): 175.438,60 euros.
L’import màxim total que es podrà atorgar a una mateixa persona
beneficiària és de 25.000,00 euros.

2. ACTUACIÓ SUBVENCIONABLE
Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades
pels casos de danys biòtics en masses de pi pinastre o marítim (Pinus
pinastre) dels municipis que figuren a l’annex 2 d’aquesta resolució.
Ø Danys en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinastre).
Ø Grau d’afectació superior al 20% dels arbres existents dins la zona
afectada.
Ø Caldrà triturar o retirar les restes superiors a 10 cm de diàmetre i
retirar els troncs en menys de 3 setmanes entre els mesos de maig i
novembre.
Ø Desembre, gener i febrer es podrà acumular fusta a bosc fins al 28
de febrer.
Ø Excepció: pins morts i secs, trossejar restes de qualsevol diàmetre i
deixar-les esteses.

3. TERMINIS
a) Presentació de sol·licituds: un mes a comptar des de l’endemà de la
publicació d’aquesta convocatòria en el diari oficial de la Generalitat
de Catalunya (DOGC).
b) Certificacions parcials no definitives: fins al dia 30 de novembre de
2017, inclòs.
c) Finalització de treballs: Per a les zones afectades per danys biòtics,
en masses de pi pinastre o marítim (Pinus pinastre) fins al dia 28 de
febrer de 2018, inclòs.
d) Justificació: fins al dia 15 de juliol de 2018, inclòs.

4. CRITERIS SELECCIÓ
Criteri comú:
Un màxim de 10 punts segons grau d’execució.
Criteris específics:
a) 20 punts amb (IOF) aprovat i vigent.
b) 5 punts finques adscrites a algun sistema de certificació forestal
c) Un màxim de 5 punts en funció del 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 PEIN i/o Xarxa Natura 2000.
d) Per a la lleva del suro i pelegrí cremat 10 punts, per a la tallada de vegetació
afectada per danys biòtics 10 punts i per a la vegetació afectada per incendi 5
punts.
e) 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.
puntuació mínima de 30 punts
puntuació màxima de 57 punts.

5. IMPORTS MÀXIMS SUBVENCIONABLES (IMS)
Tallada de la vegetació afectada i tractament de les restes generades pels casos
de danys biòtics en masses de pi pinastre dels municipis que figuren a l’annex
d’aquesta resolució: de 650 a 950€/ha
Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables és
del 100% en tots els casos.

6. NORMATIVA BÀSICA
Ø ORDRE ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible (DOGC núm 6918,
22.7.2015).
Ø Reglament (UE) 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013, relatiu al ajut al desenvolupament rural a través del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER)

Moltes Gràcies!
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