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AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER ALS BOSCOS DE 
DESTINATS A LES INVERSIONS PER A LA TRANSFORMACIÓ I 

COMERCIALITZACIÓ DELS RECURSOS FORESTALS 
 
RESOLUCIÓ ACC/2856/2022, de 20 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió 
forestal sostenible per a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals (operació del 
PDR 08.06.02). 

 

Imports màxims atorgables per beneficiari: 250.000 € 
 
Percentatge d’atorgament: 40% 
 

 Termini 

Sol·licitud 29 de novembre de 2022 

Presentació de renuncies totals 30 de juny de 2023 

Presentació renuncies parcials  30 de juny de 2023 

Execució dels treballs i justificació dels ajuts 13 de setembre de 2024 

Execució dels treballs i justificació dels ajuts de les actuacions 
procedents de la llista d’espera 

13 de setembre de 2024 

 
La presentació de les sol·licituds ha de ser via telemàtica d’acord a l’establert en l'article 2 
de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril. Mitjançant la Seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya https://seu.gencat.cat. 

 
Beneficiaris: 
Persones físiques o jurídiques sobre les quals recaigui la càrrega financera de les inversions i 
despeses que es considerin subvencionables, que realitzin l'activitat forestal per la qual s'atorga 
l'ajut (activitat principal forestal). 
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Actuacions i Imports màxims subvencionables (IMS): 
 
La construcció i l’adquisició de béns immobles, excepte la compra de terrenys. S’hi 
inclouen: 
 a) Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella 

forestal. 

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

L’adquisició de maquinaria i equipament nous, inclosos els seus programes informàtics, per 
a ús en explotacions forestal. S’inclouen: 

 a) Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les 
adaptacions i complements. 

 b) Equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines reforçades 
homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, 
cabrestant i remolc forestals). 

 c) Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes 
forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, 
cabrestants i cables aeris i d'altres per a finalitats similars, en nombre no superior als 
equips tractors propietat del sol·licitant.  

 d) Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s’hi instal·lin. 

L’adquisició de maquinària i equipament nous, inclosos els seus programes informàtics per a ús 
en industries forestals. S’hi inclouen: 
 

 a) Bàscules, pales carregadores de roll (pales amb pinces per moure troncs) o pales 
carregadores d’estella fins d’indústria, línies d’escorçat i instal·lacions de classificat de 
roll. 

 b) Línies de serrat, partidores de llenya i de primera transformació industrial (mòbils i 
fixes). Estelladores autopropulsades. 

 

 
No seran subvencionables els següents conceptes: 
 

a) Els camions d'explotació forestal que no tinguin tracció 6x4 o 6x6 i els que no tinguin els 
complements adients per al transport de la fusta o de la biomassa. 

b) Les cabines tractores de camions per al transport de la fusta només són 
subvencionables si en el moment de la certificació estan enganxades a remolcs o 
plataformes per al transport de troncs o biomassa propietat del sol·licitant. 

c) Els tractors agrícoles que no se sol·licitin amb proteccions forestals (cabina reforçada, 
rodes forestals, protecció de baixos, radiador i vàlvules de rodes, reixa protectora de 
cabrestant, escales antilliscants). 

d) L'adquisició de maquinària de segona mà. Sí que és subvencionable la renovació-
modernització d'elements nous. 

e) La maquinària destinada a la neteja de marges (carreteres, voreres, urbanitzacions...) i 
totes aquelles destinades a treballs de caire urbà (tallada d'arbres sobre carreteres o 
sobre edificis o carrers...) o de caire aliè a l'explotació forestal (neteja de línies 
elèctriques, neteja de rieres....). 

f) El transport i les despeses d'instal·lació de la maquinària subvencionada, quan no es 
considerin necessàries per al funcionament correcte de la màquina. 

g) Excavadores. 
h) Capçals processadors acoblats a maquinària no forestal. 
i) Maquinària per treballar amb producte ja processat (fusta serrada, llenya partida, estella, 

suro elaborat....), toros amb pales per a càrrega de biomassa a client, toros amb banyes 
per a palets. 

j) Maquinària per arreglar camins (trituradores de pedres, anivelladores...). 
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Puntuació dels conceptes subvencionables: 
 
La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també el criteri comú, és de 13 
punts. No obtenen l'ajut els expedients amb puntuació inferior a 3,9 punts. 
 
Les puntuacions per conceptes són : 

Criteri comú 

3 punts A repartir proporcionalment en funció del grau d’execució de la convocatòria d’ajuts 
anterior, si no es va concorre al 2021 es donen aquests 3 punts sencers. 

Criteris específics 

9 punts Adquisició de camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues 
que s'hi instal·lin. 

8 punts Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), i les 
adaptacions i complements. 

 
7 punts Adquisició d'equips tractors i les seves adaptacions i complements (cabines 

reforçades homologades, proteccions forestals a les rodes i els baixos, seient 
giratori), cabrestants, remolcs forestals, grues que s'hi instal·lin i cables aeris; pales 
carregadores de roll (pales amb pinces per moure troncs) o pales carregadores 
d'estella dins d'indústria. 
 

6 punts Adquisició d'eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels 
productes forestals: empacadores, escorçadores i desbrossadores mòbils i d'altres 
amb finalitats similars. 
 

5 punts Estelladores i partidores de llenya mòbils. 

4 punts Línies de serrat, estelladores i partidores de llenya fixes de primera transformació 
industrial; per l'adquisició de bàscules, línies d'escorçat i instal·lacions de classificat 
de roll. 

3 punts Realització d'obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge 
d'estella forestal. 

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

 

1 punts Tenir implantats i certificats sistemes de gestió mediambientals (ISO, EMAS o 
Sistemes de Certificació Forestal PEFC, FSC...). 

 
Nota 1: Aquesta circular és un resum, o interpretació de la RESOLUCIÓ ACC/2856/2022, de 20 de setembre. 
Nota 2: Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l'Ordre 
ARP/75/2021, de 6 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el 
marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021). 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ I TRAMITAR L’EXPEDIENT, 

PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL 

 
 

www.forestal.cat 

consorci@forestal.cat 

amb el suport de: 

 

mailto:consorci@forestal.cat

