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AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER ALS BOSCOS DE 
TITULARITAT PRIVADA DESTINATS A LA PREVENCIÓ D’INCENDIS 

FORESTALS I RESTAURACIÓ DEL POTENCIAL FORESTAL 
 

 
RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d'agost, per la qual es convoquen per a l'any 2022 els ajuts a la gestió forestal 
sostenible per a finques de titularitat pública destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal 
(operació del PDR 08.05.02), la xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació del PDR 04.03.03), les actuacions 
silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics (operació del PDR 08.05.01), la prevenció d'incendis forestals 
i la restauració del potencial forestal (operació del PDR 08.03.01). Publicat al DOGC núm. 8749 del 09/09/2022. 
 
 

 Termini 

Sol·licitud 10 de novembre de 2022 

Prorroga del termini de presentació i justificació de les actuacions 30 de juny de 2023 
Presentació de renuncies totals 30 de juny de 2023 

Presentació renuncies parcials  31 de juliol de 2023 

Modificacions de les actuacions aprovades 31 de juliol de 2023 

Execució dels treballs i justificació dels ajuts 15 de setembre de 2023 

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

29 de setembre de 2023 

 
La presentació de les sol·licituds ha de ser via telemàtica d’acord amb l’apartat 6 de l’annex 1 
de les Bases de l’Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril, utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Imports màxims atorgables per beneficiari i annex: 
 

•  30.000 euros per a tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per 
incendi forestal. (Annex 5). 

El percentatge d’atorgament és del 100% per als ajuts a la recuperació del potencial forestal. 

 

Beneficiaris 

• Per al concepte de tallada de la vegetació afectada i tractament de restes en el cas d’incendi 
forestal, nevades i/o bufaruts. 
-  Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys forestals i les seves associacions. 
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Costos Màxims de Referència (CMR): 
 

Recuperació del potencial forestal  

- Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades per 
incendi, sequera, nevades i bufaruts  

1.250 €/ha 

 

 
 
Condicions per les actuacions subvencionables. 
 
Recuperació del potencial forestal i infraestructures en la prevenció d'incendis (Annex 5) 
 

- Pel que fa a zones cremades o afectades per nevades o bufaruts, només 
s'acceptaran sol·licituds de catàstrofes ocorregudes des de l'1 de maig de 2021 fins al 
darrer dia de presentació de sol·licituds. El grau d'afectació de l'incendi ha de ser 
superior al 20% dels peus dins de la zona afectada per tenir dret a subvenció. L'objecte 
de l'ajut és la intervenció sobre els peus no comercials. Els arbres i arbustos afectats 
sense possibilitat de supervivència i sense valor comercial s'han de tallar i trossejar a 
una mida inferior a 0,5 metres de llargada, i deixar-ne les restes aplanades a terra. 

 

 
Puntuació dels conceptes subvencionables: 
 
 
Criteris de priorització comuns 
 

Un màxim de 3 punts segons el grau d'execució global en relació amb l'import concedit en 
la convocatòria d'ajuts de l'any 2020; la puntuació s'atorga de manera proporcional segons 
el percentatge d'execució: a partir del 95% d'execució, la puntuació és de 3, i, per sota del 
95%, segons el percentatge corresponent (per exemple: el 94,5% equival a 2,83 punts: 94,5 
x 3/100). 
Les persones beneficiàries obtenen la màxima puntuació en cas de no haver concorregut en 
aquesta convocatòria 2020 a la gestió forestal sostenible o en cas de no haver obtingut 
l'atorgament d'ajut per manca de disponibilitat pressupostària. 

 
 
Criteris específics per a les actuacions de recuperació del potencial forestal per incendis 
forestals, nevades i bufaruts. 
 

• Fins a 2 punts segons el percentatge d'inclusió de l'actuació en una forest d'utilitat pública, 
tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% 
equival a 2 punts. 

• Fins a 2 punts quan l'actuació estigui en l'àmbit d'un pla de prevenció d'incendis municipal, 
en un projecte d'infraestructures estratègiques d'un perímetre de protecció prioritària o en un 
IOF, tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 
100% equival a 3 punts. 

• 1 punt quan la memòria contingui una descripció acurada dels treballs a realitzar, el 
pressupost contingui els preus unitaris i desglossats necessaris i estiguin signats per un 
tècnic facultatiu competent, amb el vistiplau de la persona sol·licitant. 

• Fins a 2 punts segons el percentatge d'inclusió de l'actuació dins d'un espai protegit (PEIN, 
xarxa Natura 2000), tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest 
percentatge, on el 100% equival a 2 punts. 

 
La puntuació màxima que pot obtenir una sol·licitud, comptant també el criteri comú, és de 10 punts. 
No obtenen l'ajut els expedients amb una puntuació inferior a 3. 
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Nota 1: Aquesta circular és un resum, o interpretació de la RESOLUCIÓ ACC/2664/2022, de 16 d’agost. (DOGC 
8749 del 09/09/2022). 
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 8383 del 09/04/2021) i l'Ordre 
ACC/118/2021, de 30 de maig, per la qual es modifica l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d'abril. (DOGC 8423 del 
02/06/2021). 

 
 

 
 

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

 
 

www.forestal.cat 

consorci@forestal.cat 

 
 
amb el suport de:  
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