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AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 

ACTUACIONS SILVÍCOLES DE MILLORA I CAMINS 

 EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA. ANY 2023 

 

Aquests ajuts es regeixen pel que estableixen les bases reguladores de l'Ordre ARP/75/2021, del 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). 

 
1.- Beneficiaris 

• Persones físiques o jurídiques titulars de terrenys forestals privats i les seves 
associacions. 

• Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. Els Consells 
Comarcals poden sol·licitar els mateixos conceptes que els ens locals sempre que es 
tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització dels titulars 
dels terrenys. 

 
2.- Terminis 

• Presentació de sol·licituds: fins el 13 de març de 2023. 

• Certificacions parcials no definitives: fins al 31 de maig de 2024, inclòs. 

• Finalització de treballs: fins al 30 de setembre de 2024, inclòs. 

• Justificació: fins al 15 d’octubre de 2024, inclòs. 
 
3.- Sol·licituds 
Les persones físiques i jurídiques han de presentar les sol·licituds telemàticament 
utilitzant la Seu electrònica de la Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat. 
 
4.- Actuacions subvencionables: 

Millora de la xarxa viària forestal 
1. Construcció de vials necessaris per a la GFS 
2. Arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS 
3. Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o bioenginyeria pels conceptes 
anteriors 

Actuacions silvícoles de millora 
1. Aclarida de plançoneda 
2. Aclarida de millora 
3. Tallada selectiva 
4. Selecció de tanys 
5. Podes de formació i de qualitat 
6. Estassada de sotabosc i primera estassada per a pastura 
7. Pela de suro de qualitat reduïda i/o suro cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat 
reduïda de més de 20 anys des de la última lleva 
8. Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal 
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5.- Criteris tècnics 
 

• Construcció de vials: només s'accepta en zones amb una densitat de vials inferior a 80 
m/ha. Les convocatòries poden establir densitats inferiors segons les condicions 
orogràfiques i mediambientals del territori on es duguin a terme les actuacions. El límit de 
densitat del vial es pot augmentar fins a 100 m/ha en aquelles zones que presentin una 
orografia complexa. 
 

• Arranjament substancial dels camins consisteix en la consolidació del ferm fortament 
alterat, dels trencaaigües i de les cunetes, segons la tipologia del camí, en el repàs per a 
l'eliminació de la vegetació o retirada de material del ferm o bé en la millora en el seu traçat. 

 
Les actuacions de millora de la xarxa viària han d’estar vinculades coma mínim a una actuació 
forestal programada a l’IOF aprovat i vigent. 

 

• El concepte d'actuacions puntuals fa referència a treballs que, tot i no ser obra civil, fan 
augmentar molt el pressupost de realització d'un camí forestal (rebaix important de talussos, 
moviment o reducció de roques, obertura de corbes d'execució complicada, etc.). L'obra 
inclou drenatges amb tubs, guals de formigó, murs de contenció, ponts i passos superiors i 
inferiors per a la fauna. Per aquest concepte, s'haurà de presentar un projecte o memòria 
amb plànol i pressupost a part per cada actuació puntual; caldrà presentar un certificar final 
d’obra emès pel facultatiu que ha dirigit l’execució de l’actuació puntual. 

 

• Aclarida de plançoneda: sobre el regenerat natural de les masses amb tractament regular 
en funció de l’espècie principal. Les aclarides de plançoneda han de tenir un import màxim 
per a les masses que presenten majoritàriament arbres de diàmetre normal 12,5 cm i un 
mínim quan siguin de 5 cm. 

 

• Aclarida de millora: inclou la tallada dels arbres en boscos regulars, l’aclarida de 
regularització de masses irregulars i l’aclarida pel canvi de l’espècie principal de masses 
mixtes. En tots tres casos l’ajut inclou l’eliminació dels arbres de diàmetre igual o inferior a 
7,5 cm, dels arbres de reduït valor comercial de diàmetre igual o inferior a 17,5 cm i dels 
arbres morts i mal formats. S’inclou també la transformació a deveses de planifolis, i és 
objecte de subvenció la tallada dels arbres de diàmetre igual o inferior a 12,5 cm. 

 

• Tallada selectiva en boscos irregulars, incloent la tallada dels arbres de diàmetre inferior o 
igual a 12,5 cm en coníferes i 7,5 en frondoses, i dels arbres morts, torts, brancuts i 
malformats de reduït valor comercial i les alzines sureres que hagin finalitzat el cicle 
productiu. 

Pels conceptes d’aclarida de plançoneda, aclarida de millora i tallada selectiva les capçades 
dels aprofitaments forestals s’han de trossejar o triturar o ser esteses arran de sòl, si aquestes 
no són retirades, d’acord amb el que estableix l’article 12 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel 
qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. S’inclou en aquest concepte el 
trossejat de les restes i capçades a 0,5 metres i estesa de les restes arran de sòl. 

• Selecció de tanys: reducció dels de planifolis no comercials, a partir del tercer any del 
creixement dels rebrots en funció de l’espècie i les característiques de la zona, sempre que 
no hi hagi aprofitament comercial a la unitat d’actuació. 

 
En el cas de sol·licitar per a una mateixa unitat de gestió el concepte selecció de tanys junt 
amb els conceptes d’aclarida de plançoneda, aclarida de millora o tallada selectiva, l’import 
màxim de l’actuació es redueix de forma proporcional a la composició de la densitat de la 
massa. 
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• Poda de formació i de qualitat: per a espècies on aquesta acció millori significativament el 
valor comercial del producte final. Per a les podes de formació són subvencionables les que 
es realitzin en planifolis de fusta noble, en l’alzina surera, en el pollancre i en el plàtan, 
efectuades durant els primers anys de la plantació. S'inclouen com a podes de formació les 
podes de penetrabilitat que s'han de fer en algunes masses joves d'alta densitat. En les 
podes de qualitat s’inclouen les espècies de fusta noble, els pollancres, el plàtan i les 
coníferes sobre els arbres de futur de les masses regulars. Les podes de qualitat han de 
perseguir com a objectiu a mitjà termini la formació d’un canó net de branques que permeti 
la millora de la seva comercialització, i es poden realitzar en diferents fases segons l’espècie 
i l’alçada de l’arbre, per deixar una tercera part del peu amb brancatge fins a la copa, i per 
no realitzar d’un sol cop la poda de la meitat de l’alçada de l’arbre. 

 

• Estassada de sotabosc: reducció de les espècies arbustives en els casos en què aquestes 
dificultin de forma significativa la regeneració, el desenvolupament de l’estrat arbori, 
l’accessibilitat, i en els casos en què es millori la qualitat de les herbàcies en els sistemes 
silvopastorals. Inclou la reducció de les espècies arbustives en aquelles suredes que no 
estan en producció i dificulten la realització de la lleva del suro de qualitat reduïda o 
espelagrinatge. La fracció de cabuda coberta del sotabosc ha de ser superior al 70% i 
l’alçada del sotabosc superior a 2m en més d’un 75% de la superfície sol·licitada. 

 

• La primera estassada per pastura té com a objectiu reduir l'estrat arbustiu i herbaci per tal 
d'iniciar activitat silvopastoral, i per mantenir aquesta àrea mitjançant la pastura caldrà 
garantir el manteniment de la pastura com a mínim durant 5 anys, durant aquest període 
caldrà mantenir una alçada mitjana màxima de l'estrat herbaci de 20 cm i l'estrat arbustiu de 
30 cm. 

 

• Pela de suro de qualitat reduïda i/o el despelagrinatge: extracció del pelagrí, el suro que 
ha excedit el torn de pela, l’afectat pel corc o altres danys biòtics i el suro cremat que no 
compleixi els requeriments del concepte pela de suro i pelagrí cremat. 

 

• Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal: subvencionable en aquells casos que no 
sigui factible el desembosc convencional des de camí i cabrestant, en llocs de fort pendent 
i/o espais d’interès especial. 

 

6.- Incompatibilitats 

• No es pot sol·licitar el concepte d’aclarida de plançoneda junt amb cap altre concepte 
del mateix apartat excepte amb el de selecció de tanys per masses mixtes, el de la poda 
de formació i qualitat, quan s’escaigui. 

• No es pot sol·licitar el concepte d'estassada juntament amb el concepte de primera 
estassada per a pastura i amb el concepte corresponent a la creació d'àrees de baixa 
càrrega de combustible. 

• Quan l’import sol·licitat sigui inferior a 1.500,00 euros, no es procedirà a la seva 
tramitació per qüestions d’eficiència i eficàcia administrativa. 

 

 
7.- Import màxim per sol·licitud 

• 22.000,00 euros per persona beneficiària (29.400,00 euros si també se sol·licita algun 
camí). 

Import màxim atorgable:  

• 20.000,00 euros per les actuacions silvícoles de millora. 

• 25.000,00 euros si se sol·licita algun concepte de la millora de la xarxa viària forestal. 
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8.- Criteris de priorització comuns 
a) 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. 
b) Un màxim de 10 punts en funció del grau d’execució global respecte l’import atorgat en la 

darrera convocatòria en les quals hagi participat el beneficiari. Puntuació lineal segons el % 
d’execució (on del 100%  a 95% d'execució equivaldrà a 10 punts, i per sota del 95% 
puntuarà segons les desenes i unitats del percentatge; per exemple: 94,5% equivaldrà a 9,45 
punts, i així successivament). 

 També obtindrà 10 punts si no s’ha concorregut o no s’ha tingut atorgament per manca de 
pressupost. 

c) 5 punts per a actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a 
algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment. 

d) Fins a 4 punts segons el percentatge d'IOF inclòs dins de la distribució dels incendis 
tipus cartografiada per les orientacions forestals de gestió (ORGEST). 0 punts per a risc 
baix, 1 punt per a risc mitjà, 2 punts per a risc alt i 3 punts per a risc molt alt. 

 
 9.- Criteris de priorització específics per a les actuacions silvícoles de millora a més dels 

anteriors 
e) Un màxim de 5 punts segons el percentatge d'IOF inclòs a la llista de municipis amb 

limitacions naturals i específiques i zones de muntanya segons l'annex XI del PDR 2014-
2022 i/o inclosos 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. 

f) Un màxim de 10 punts segons la puntuació de cada actuació. Si es demana més d’una 
actuació, la puntuació serà el resultat de la ponderació respecte la superfície de cada 
actuació i el total de la superfície sol·licitada. O un màxim de 15 punts si es sol·licita com a 
únic concepte l'aclarida de plançoneda i/o la selecció de tanys, o la lleva del suro cremat. 

 

Actuació Punts  Actuació Punts 

Aclarida de plançoneda 10  Podes de qualitat 7 

Aclarida de millora 8  Estassada i primera estassada en 
pastura 

10 

Tallada selectiva 8  Lleva de suro cremat 10 

Selecció de tanys 10  Lleva de suro de qualitat reduïda 8 

Podes de formació 7  Desembosc cable o tracció animal 8 

Espelagrinatge, suro cremat i pela de suro de qualitat reduïda que fa més de 20 
anys a la última lleva 

9 

Aclarida de plançoneda i/o selecció de tanys, o la lleva del suro cremat, o primera 
estassada en pastures com a únics conceptes sol·licitats 

15 

 
10.- Criteris de priorització específics per a les actuacions de millora de la xarxa viària 
forestal a més dels comuns 
g) Un màxim de 5 punts per a la construcció de camins segons la densitat de camins de 

la Unitat d’Actuació a la qual dóna accés el camí sol·licitat i que figura en el IOF, i segons el 
càlcul següent: 100/el valor de la densitat (m/ha) (tenint en compte que Densitat=80m/ha: 0 
punts; i segons el càlcul per exemple si la Densitat=60m/ha: 1,66 punts; Densitat=40m/ha: 
2,5 punts; Densitat=20m/ha: 5 punts, etc.). 

 
h) Per a la construcció de camins i/o per les actuacions puntuals i/o de bioenginyeria: 

• 4 punts quan es tracti de camins principals 

• 3 punts quan es tracti de camins primaris 

• 2 punts quan es tracti de camins secundaris 

• 1 punt quan es tracti de camins de desembosc 
i) 2 punts quan més del 80% de la longitud sol·licitada està planificada com a xarxa viària 
bàsica d’un PTGMFc. 
j) 5 punts en el cas de sol·licitar únicament el concepte d’obra puntual.  
 
Cal tenir una puntuació mínima de 20 punts per entrar a tràmit la sol·licitud.  
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11.- Imports màxims subvencionables (IMS) 
 
Percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables 
Millora d’infraestructures 

• Del 85% per a camins inclosos en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000). 

• Del 80% per a la resta de casos. 
Actuacions de millora silvícola. 

• Del 90% per a actuacions incloses en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000). 

• Del 85% per a la resta de casos. 
 

Concepte IMS 

Millora d’infraestructures Eur/km 

1 Construcció de vials necessaris per la GFS 3.580,80 - 7.270,00 

2 Arranjament de vials necessaris per a la GFS 1.010,00 – 1.565,00 

3 Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria 23.500,00 €/ut 

Actuacions de millora Eur/ha 

1 Aclarida de plançoneda 895,20 – 1.735,00 

2 Aclarida de millora 840,00 – 1.400,00 

3 Tallada selectiva 950,00 – 1.510,00 

4 Selecció de tanys 895,00 – 1.735,00 

5 Podes de formació 345,00 - 615,00 

6 Podes de qualitat 895,00 

7 Estassada de sotabosc 1.120,00 

8 Pela de suro de reduïda qualitat, cremat i pelegrí 450,00 

9 Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal: 180,00 € per posicionament del cable i 
70,00 €/ha per desembosc amb tracció animal. 

 
Aquest full informatiu és un resum o interpretació de la RESOLUCIÓ RESOLUCIÓ ACC/344/2023, de 7 de febrer, 
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 2023 corresponents a la millora de la 
xarxa viària per a la gestió dels boscos (operació 04.03.03 del PDR 2014-2022) i a les actuacions silvícoles de 
millora i generació de cicles ecosistèmics (operació 08.05.01 del PDR 2014-2022), publicada al DOGC núm. 8853 
del 13 de febrer de 2023. 
 

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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