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AJUTS PER A REDACCIÓ I REVISIÓ D’INSTRUMENTS D’ORDENACIÓ 
FORESTAL (PTGMF, PSGF i PTGMFc) EN FINQUES DE TITULARITAT 

PRIVADA. ANY 2023 
 

Aquests ajuts es regeixen pel que estableixen les bases reguladores de l'Ordre ARP/75/2021, de 19 de juny, 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 2014-2022 (DOGC núm. 8383, de 9.4.2021). 

 

1.- Beneficiaris 
• Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels 

consells comarcals, respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys, 
poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i 
que comptin amb l’autorització dels titulars dels terrenys.  

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

 

 
2.- Terminis 

• Presentació de sol·licituds: 3 d’abril de 2023, inclòs. 

• Finalització de les actuacions: 30 de setembre de 2024, inclòs. 

• Justificació: fins el 15 d’octubre de 2024, inclòs. 

 
 
3.- Sol·licituds 
Les sol·licituds s’han de presentar telemàticament utilitzant la Seu electrònica de la 
Generalitat de Catalunya https://seu.gencat.cat.   
 

4.- Actuacions subvencionables 
Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF) 

1. Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF). 
2. Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF). 
3. Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc) 

 

5.- Criteris tècnics: 
  

• Per a la redacció i revisió dels IOF 

a) La superfície ordenada ha de correspondre a terrenys forestals, d'acord amb la Llei 
43/2003, de 21 de novembre, de forests, modificada per la Llei 10/2006, de 28 d'abril, i que 
no estiguin classificats com a urbans o urbanitzables al municipi corresponent, 
independentment del seu ús actual. 

b) Es podran incloure terrenys catalogats cadastralment com a agrícoles i que presentin 
actualment un ús forestal, sempre que s'adjunti a la sol·licitud la declaració d'alteració de 
béns de naturalesa rústica degudament diligenciada per l'ajuntament. 

 

https://seu.gencat.cat/
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c) Aquests IOF s'han d'elaborar segons les instruccions que estableix a l'Ordre 
ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es regulen els instruments d'ordenació forestal 
(DOGC núm. 7393, de 19.6.2017), i d'acord amb les instruccions vigents aprovades pel 
Centre de la Propietat Forestal i publicades mitjançant la Resolució ARP/1376/2017, de 9 de 
juny (DOGC núm. 7394, de 20.6.2017). Aquestes instruccions, juntament amb els 
requeriments de la cartografia digital es troben disponibles a la pàgina web 
www.gencat.cat/cpf. 

d) Els imports sol·licitats pel beneficiari poden ser objecte d'ajustament en el moment de la 
certificació dels treballs en funció de les característiques de la superfície ordenada, d'acord 
amb l'IOF que es presenti. 

e) En el cas de la redacció d'un PTGMF o PSGF que sol·liciti l'adhesió a un PTGMFc 
subvencionat, serà subvencionable sempre que incorpori noves actuacions planificades i es 
descomptarà l'import proporcional per hectàrea rebut en la subvenció del PTGMFc 
corresponent. 

 

• Per a la redacció dels PTGMFc, els criteris anteriors més els següents: 

a) El PTGMFc inclou diverses propietats forestals dins un marc territorial conjunt de gestió 
forestal. 

b) Aquests plans s'han d'elaborar en el marc d'una associació de propietaris forestals 
legalment constituïda i inscrita en el registre corresponent en el moment de presentar la 
sol·licitud de l'ajut. 

c) Serà necessària la signatura de la propietat dels terrenys forestals d'adscripció a la 
planificació conjunta o del representant legal d'aquesta i del/de la facultatiu/iva forestal que 
redacti el projecte. 

d) Caldrà presentar, dins el termini de presentació de sol·licituds, la sol·licitud de coherència 
forestal segons l'article 23 de l'Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny (DOGC núm. 7393, de 
19.6.2017). 

e) Únicament es podran sol·licitar dos projectes per associació com a màxim. 
 

6.- Import màxim total que es podrà atorgar per beneficiari: 25.000,00 euros. 
En els casos de sol·licitud per part d’una persona física i que participi en una societat que 
concorri a la convocatòria s’entendrà, per al càlcul del límit anterior, que la persona física 
participa en aquesta sol·licitud en el mateix percentatge en què figura en els estatuts de la 
societat com a titular. 

 

7.- Criteris comuns de priorització per a les sol·licituds admissibles de redacció i 
revisió dels PTGMF i els PSGF: 
 
a) 10 punts per la redacció d’una revisió d’un IOF. I si escau, 5 punts addicionals per a les 
revisions que disposin d’un IOF que hagi perdut la vigència o estigui prorrogat. 
 
b) 9,5 punts per la redacció d’un nou IOF. 
 
c) Fins a 5 punts en funció del percentatge de superfície d’IOF inclosa a la llista de 
municipis amb limitacions naturals, específiques i zones de muntanya segons l'annex XI del 
PDR 14-22 i/o incloses 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. 
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d) 5 punts per les finques que presentin la sol·licitud d’adscripció a algun sistema de 
certificació forestal sostenible reconegut i acceptat internacionalment, en el moment 
de presentar la sol·licitud de l’ajut. També aquelles revisions dels IOF encara vigents i que 
disposin de l’adscripció a algun sistema de certificació forestal sostenible aprovada i vigent.  
En el primer cas, un cop aprovat l'IOF en el termini d’un mes serà necessari disposar de la 
resolució d’adscripció aprovada. 
 
e) 2 punts per a les planificacions superiors al mínim d’anys establert (a partir de 20 anys). 

 
f) 1 punt per a la primera redacció d'un IOF adscrit a un PTGMFc aprovat i vigent. 
 
Per a les sol·licituds de redacció dels PTGMFc els apartats c), d) i e) anteriors i els 
criteris específics següents: 
 
a) Es valorarà el percentatge de superfície forestal privada adscrita al PTGMFc. Percentatge 
corresponent a la superfície forestal dels membres adscrits al PTGMFc respecte a l’àmbit 
total de la superfície que aquest planifiqui: 
 
1. Fins a 500 hectàrees de l’àmbit total i a partir del 80% de la superfície forestal privada 

adscrita al PTGMFc, per cada 1% de superfície de més: 1 punt. 
 
2. Més de 500 hectàrees i fins a 1.500 hectàrees de l’àmbit total i a partir del 60% de la 

superfície forestal privada adscrita al PTGMFc, per cada 1% de superfície de més: 1 
punt. 

 
3. Més de 1.500 hectàrees i fins a 3.000 hectàrees de l’àmbit total i a partir del 45% de la 

superfície forestal privada adscrita al PTGMFc, per cada 1% de superfície de més: 1 
punt. 

 
4. Més de 3.000 hectàrees de l’àmbit total i a partir del 30% de la superfície forestal privada 

adscrita al PTGMFc, per cada 1% de superfície de més: 1 punt. 
 

 
La puntuació (mínima i màxima) necessària per als PTGMF i PSGF per considerar-se 
subvencionable la sol·licitud de l’ajut serà de:  

• mínim de 9,5 punts i màxim de 28 punts 
 
i per als PTGMFc;  

• mínim de 9,6 punts i màxim de 32 punts per als casos del apartat 1;  

• mínim de 15,6 punts i màxim de 52 punts per als casos del apartat 2;  

• mínim de 20,1 punts i màxim de 67 punts per als casos del apartat 3;  

• mínim de 24,6 punts i màxim de 82 punts per als casos del apartat 4.  
 
En el cas que no existeixin disponibilitats pressupostàries suficients per atendre les 
sol·licituds de l’últim tram de puntuació, aquests expedients s’ordenaran en funció de les 
hectàrees ordenades de major a menor. 
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8.- Justificació de les actuacions 
Per a la justificació caldrà presentar les factures originals i els comprovants de pagament 
(documents bancaris) corresponents. En el cas de pagaments en metàl·lic, aquests no 
podran ser superiors a 2.500,00 euros per proveïdor, i es justificaran mitjançant rebuts de 
pagament, datats i signats amb el NIF del cobrador i amb l'expressió "Rebut en metàl·lic". 
Per a la certificació de l’ajut caldrà haver passat l’avaluació inicial establerta en el 
procediment de revisió i aprovació dels instruments d’ordenació, esmentat en el punt 
anterior. 

 

9.- Imports màxims subvencionables (IMS) 
1. Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) fins a 30 
hectàrees: 730,00 euros. 
2. Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal conjunts (PTGMFc): 

- 6,70 euros/ha per a les zones no arbrades. 
- 10,10 euros/ha per a les zones arbrades. 
Segons la complexitat forestal i l’estructura de la propietat, a l’import anterior s'hi poden 
sumar els següents:  
- 3,35 euros/ha per aquelles zones amb alta complexitat de tipologies forestals. 
- 2,25 euros/ha per aquelles zones amb alta complexitat d’estructura de la propietat. 
Es considera alta complexitat de tipologia forestal, 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 finca per propietari sigui inferior a 25 hectàrees. 

3. Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 10 hectàrees: 450,00 
euros.  
 
A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF i de 10 ha per als PSGF, els imports 
anteriors més els següents: 

- Per la realització d’inventari forestal descriptiu: 5,60 euros/ha. 
- Per la realització d’inventari forestal pericial: 19,00 euros/ha. 
- Per la realització d’inventari forestal per mostreig: 24,60 euros/ha. 

 
Percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables 

• Del 80% per als IOF en un espai natural protegit (PEIN i/o Xarxa Natura 2000). 

• Del 75% per a la resta de casos. 
 

Aquest full informatiu és un resum o interpretació de la RESOLUCIÓ ACC/619/2023, de 8 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 redacció i revisió dels 
instruments d'ordenació forestal publicada al DOGC núm. 8865 el 01 de març de 2023. 
 
 
 

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

 

 

amb el suport de:  


