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AJUTS PER AL FOMENT DE LA CONTRACTACIÓ
D’ASSEGURANCES FORESTALS
CONVOCATÒRIA 2022
RESOLUCIÓ ACC/1603/2022, de 25 de maig, per la qual es dona publicitat a l'Acord del Consell Rector
del Centre de la Propietat Forestal, de convocatòria de les subvencions de minimis per a la contractació
d'assegurances forestals per a l'any 2022 (ref. BDNS 629287).

1.- Objectiu:
Subvencionar la contractació d'assegurances per cobrir les pèrdues produïdes per
incendi, llamp, explosió i caiguda d'aeronau en terrenys forestals arbrats de
titularitat privada que tinguin aprovat i vigent un instrument d'ordenació forestal
(IOF).
2.- Termini de presentació de sol·licituds:
Fins el 31 de juliol de 2022.
3.- Beneficiaris:
Les persones propietàries subscriptores de pòlisses d'assegurança forestal.
4.- Import de la subvenció:
Els ajuts consistiran en una subvenció màxima del 65% del cost de la prima neta
de l'assegurança, amb un import màxim subvencionable per hectàrea
arbrada assegurada de 10,14 €.
5.- Sol·licituds:
Es presentarà una sol·licitud d'ajut per cada pòlissa subscrita.
Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament mitjançant un model normalitzat,
el qual es pot obtenir a través d'internet a la pàgina www.gencat.cat/cpf.
6.- Resolució:
El termini màxim per resoldre i notificar l'atorgament de les subvencions mitjançant
publicació al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya
(http://tauler.seu.cat) és de sis mesos, comptats a partir de la finalització del
termini de presentació de sol·licituds. Un cop transcorregut aquest termini, si no
s’ha dictat i notificat la resolució, s’entén que la sol·licitud ha estat desestimada.
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7.- Justificació i pagament:
Els òrgans competents del Centre de la Propietat Forestal comprovaran d'ofici el
compliment dels requisits per accedir als ajuts, d'acord amb la documentació
aportada amb la sol·licitud i la informació disponible en les bases de dades i
registres.
Aquestes subvencions se sotmeten al Reglament (CE) 1408/2013 de la Comissió,
de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat
de Funcionament de la UE als ajuts de minimis. D’acord amb aquest Reglament, el
total d’ajuts de minimis atorgats a una empresa no pot excedir els 200.000,00
euros en un període de tres anys, amb independència de la forma de l’ajut o del
seu objectiu.
La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la
resolució definitiva, com a conseqüència de les restriccions que derivin del
compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Nota: Aquesta circular és un resum, o interpretació de:
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