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AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE PER ALS BOSCOS DE 
TITULARITAT PÚBLICA DESTINATS A: 

 

▪ LA REDACCIÓ I REVISIÓ DELS INTRUMENTS D’ORDENACIÓ FORESTAL  

▪ LA XARXA VIÀRIA PER A LA GESTIÓ DELS BOSCOS 

▪ LES ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I GENERACIÓ DE CICLES 
ECOSISTÊMICS 

▪ 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. 
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Actuacions subvencionables i Beneficiaris: 
 

Ajut Beneficiaris 

Redacció i revisió 
d’instruments d’ordenació 
forestal (IOF)  

• Ens locals titulars de terrenys forestals i les seves 

associacions inscrites al ROAEL. 

• Agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o 
privats (per a PFM) 

Xarxa viària per a la gestió 
de boscos  

• Ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves 
associacions. 

Actuacions silvícoles de 
millora i generació de cicles 
ecosistèmics 

• Ens locals titulars dels terrenys forestals i les seves 
associacions. 

Prevenció d’incendis 
forestals i restauració del 
potencial forestal. 

• En el cas d’actuacions d’infraestructures en la prevenció 
d’incendis: 

• ADF’s i ens locals titulars dels terrenys forestals i les 
seves associacions. 

• En el cas de tallades de vegetació afectada i tractament 
de restes generats per incendis, nevades i/o bufaruts: 

• Les persones físiques i jurídiques titulars de terrenys 
forestals i les seves associacions. 

• En el cas del manteniment de les àrees estratègiques de 
baixa carrega de combustible per a la prevenció 
d’incendis forestals:  

• Les persones titulars d'explotacions ramaderes 
actives inscrites en el registre d'explotacions 
ramaderes catalanes que disposin del codi REGA 
corresponent, en què consti que el seu sistema 
productiu és extensiu o que practiquin l'aprofitament 
pascícola de forma extensiva. 
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Imports màxims atorgables per beneficiari i annex: 
 
Annex 2: Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF) 
 15.000 € 

 
Annex 3: Xarxa viària per a la gestió de boscos 
 30.000 € Xarxa viaria per la gestió de boscos 

10.000 € per a l’arranjament de vials 
25.000 € per actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria 
30.000 € per a la construcció de vials necessaris per la GFS 
 

Annex 4: Actuacions silvícoles de millora 
 30.000 €   

 
Annex 5: Prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial forestal 
 30.000 € Ajuntaments i consells comarcals. 

31.600 € Punts d’aigua –  Ajuntaments i consells comarcals. 

25.000 € ADF’s d’un únic municipi. Fins a 50.000 € Consells comarcals i 
ADF’s i/o entitats locals que actuïn en varis municipis. 
 
30.000 € tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades 
per incendi forestal. 
 
10.000 € manteniment d’àrees de baixa càrrega de combustible mitjançant 
pasturatge. 
 
10.000 € millora de vials aptes per vehicles d’extinció d’incendis forestals, 
amb un màxim 18.000 € si l’ADF o Consell Comarcal té més d’un municipi 

25.000 € actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria per 
a la construcció i el manteniment de pistes. 

30.000 € per a la construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció 
d’incendis si es troba en un municipi. Fins a 50.000 € si l’ADF o Consell 
Comarcal té més d’un municipi. 

Màxim de sol·licitud entre tots els annexes: 80.000 € 
 



 

 La Casa del Bosc 
C. Jacint Verdaguer, núm. 3 
17430 Santa Coloma de Farners 
Tel. 972 842 708 – Fax 972 843 094 

Plaça del Camp. núm. 7 
25280 Solsona 
Tel/Fax 973 481 329  

 

 

 

 
Actuacions i Imports màxims subvencionables (IMS): 
 
Annex 2: Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF) 
 
Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) fins a 
les 30 ha 

652 € 

• Redacció i revisió dels plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a les 10 ha 402 € 

• Redacció dels projectes d’ordenació forestal (POF) fins a les 250 ha 5.500 € 

• Revisió dels projectes d’ordenació forestal (PO) fins a les 250 ha. 2.750 € 

A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF, de les 10 ha dels PSGF i de 250 ha dels PO, 
els imports anteriors més els següents: 

o Per a les zones on es realitzi inventari forestal descriptiu 5 €/ha 

o Per a les zones on es realitzi inventari forestal pericial 17 €/ha 
o Per a les zones on es realitzi inventari forestal dasomètric 22 €/ha 

 

• Redacció i revisió de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal 
(PFM i PTGMFc). 

o 6 €/ha per a les zones no arbrades. 
o 9 €/ha per a les zones arbrades. 
o Segons la complexitat forestal i l’estructura de la propietat, a l’import anterior s'hi poden 

sumar els següents: 

o 3 €/ha per aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals 
o 2 €/ha per aquelles zones amb alta complexitat d’estructura de la propietat 

En el cas dels Projectes d'ordenació forestal municipal i supramunicipals (PFM) se suma  1€/ha 
als imports determinats pels PTGMFc. 
 
Es considera alta complexitat de tipologies forestals quan hi hagi més de cinc tipologies forestals 
en l’àmbit ordenat. Es considera alta complexitat d’estructura de la propietat quan la mitjana de la 
finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees. 
 
Els percentatges d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable són els següents: 

• 100% per a les forests d'utilitat pública. 

• 80% per als IOF que es trobin dins un espai natural protegit (PEIN i/o xarxa Natura 2000). 

• 75% per a la resta de casos. 
 
 

 

Annex 3: Xarxa viària per a la gestió de boscos 

• Construcció de vials (finques amb densitats <80m/ha) 3.200-6.500 €/km 

• Arranjament substancial de vials necessaris GFS       900-1.400  €/km 

• Actuacions puntuals i construcció d'obra civil i/o de 
bioenginyeria per als conceptes anteriors 
 

21.000 €/ut 

Els percentatges d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable són els següents: 

• 100% en forests d'utilitat pública o protectors. 

• 85% en espais naturals protegits (PEIN i xarxa Natura 2000). 

• 80% per a la resta de casos. 
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Annex 4: Actuacions silvícoles de millora  

• Aclarida de plançoneda 800 -1.550 €/ha 

• Aclarida de millora 750 -1.250€/ha 

• Tallada selectiva 850 -1.350 €/ha 

• Selecció de tanys 800 -1.550 €/ha 

• Estassada de sotabosc 1.000€/ha 

• Desembosc amb cable aeri i/o tracció 

animal 

160 € per posicionament del cable aeri i  

60 €/ha per desembosc amb tracció animal 

 
Els percentatges d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable són els següents: 

• 100% en forests d'utilitat pública o protectors. 

• 80% en espais naturals protegits (PEIN i xarxa Natura 2000). 

• 75% per a la resta de casos. 

 
 
 

Annex 5: Recuperació del potencial forestal  

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

1.250 €/ha 

El percentatge subvencionable serà del 100% dels costos elegibles per tots els 
conceptes immediatament posteriors a una catàstrofe. 
 
 
 

Annex 5: Infraestructures en la prevenció d’incendis  

• Construcció de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis 
amb obertura de línia de defensa. 

4.080-6.900 €/Km 

• Millora de vials aptes per a vehicles d'extinció d'incendis. 900-1.400 €/Km 

• Creació de punts de reserva d’aigua per a extinció d’incendis 
forestals. 

31.600 €/ut 

• Manteniment de punts de reserva d’aigua. 10.000€/ut 

• Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb 
eliminació de restes in situ. 

1.900-3.100 €/ha 

• Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb 
eliminació de restes en pista. 

2.100-3.500  €/ha 

• Obertura de línia de defensa contra incendis forestals 
d’accessibilitat (FAT). 

792 €/Km 

• Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria 
pels conceptes anteriors. 

21.000 €/ut 

• Creació d'àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques. 2.200-3.500 €/ha 

• Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible 
estratègiques per a la prevenció d'incendis mitjançant 
pasturatge. 

300 €, més 140 €/ha 

• Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible 
complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant 
pasturatge. 

300 €, més 70 €/ha 

 
 
El percentatge d'atorgament sobre l'import màxim subvencionable és el 100% per a tots 
els conceptes. 
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Condicions per les actuacions subvencionables.  
 
Redacció i revisió dels instruments d'ordenació (Annex 2) 
Els IOF corresponents a forests de titularitat pública s'han de presentar mitjançant el formulari 
dinàmic corresponent que la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi posa a 
disposició dels usuaris al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, 
dins el conjunt d'eines de suport a la redacció d'instruments d'ordenació forestal.  
 
Xarxa viària per a la gestió dels boscos (Annex 3) 
Només es poden beneficiar aquelles finques amb densitats vials inferiors a 80m/ha, o 100m/ha 
en casos d’orografia complexa. Dels camins de desembosc, només se'n considera 
subvencionable la construcció.  
 
Recuperació del potencial forestal i infraestructures en la prevenció d'incendis (Annex 5) 

• Pel que fa a zones cremades o afectades por 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. 

 

• Les condicions tècniques de realització dels punts de reserva d'aigua són les que 
s'indiquen a la guia facilitada per la Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió 
del Medi i ubicada al web del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda 
Rural. 

 

• Les condicions tècniques de realització i les zones a pasturar del concepte de 
manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible estratègiques i 
complementàries per a la prevenció d'incendis mitjançant pasturatge són les que 
s'indiquen a la guia i al document cartogràfic, respectivament, facilitats per la Direcció 
General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i ubicats al web del Departament 
d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural segons estableix l'apartat 5 de l'annex 5 
de l'Ordre ARP/75/2021, de 6 d’abril. (DOGC 8383 del 09/04/2021) 
 

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:  

 

        

mailto:consorci@forestal.cat

