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AJUTS PER A REFORESTACIONS I PRODUCCIÓ DE TÒFONA i PINYÓ 
EN FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA. ANY 2023 

Aquests ajuts es regeixen pel que estableixen les bases reguladores de 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 núm. 8383, de 9/04/2021) i la seva convocatòria en la 
Resolució ACC/812/2023, de 6 de febrer (DOGC núm. 8873, de 13/03/2023). 

 
1.- Beneficiaris 

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

• Per a les reforestacions i la producció de tòfona i pinyó, també les entitats locals titulars de 
terrenys forestals i les seves associacions. 

 

 
2.- Terminis: 

• Presentació de sol·licituds: 13 d’abril de 2023, inclòs. 

• Finalització de treballs: 15 de novembre de 2024, inclòs. 

• Justificació: 30 de novembre 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: 

 
Reforestacions 

1. Plantació de coníferes i planifolis 
2. Reposició de fallades 
3. Manteniment de plantacions 
4. Instal·lació d’elements individuals de protecció contra la fauna 

 
Producció de tòfona negra i pinyó 

1. Plantació d’espècies micorizades per al conreu de la tòfona negra (Tuber 
melanosporum) 
2. Instal·lació d’elements de protecció col·lectius contra la fauna en les plantacions 
d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona negra 
3. Empelt amb pues de pi pinyer de categoria seleccionada, qualificada o 
controlada per a producció de pinyó 
 

5.- Criteris tècnics 
 
Reforestacions: 

• Les espècies plantades podran ser coníferes o planifolis. No s'inclouran en aquest concepte 
plantacions experimentals. 

• La primera reposició de fallades: Serà objecte de subvenció sempre que aquesta afecti a 
un % d’arbres superior al 25% i quan l’afectació sigui aliena al procés de plantació. S’inclou 
en aquest concepte una segona reposició de fallades amb els mateixos criteris. La 
reposició de fallades ha d'estar vinculada a una plantació de la qual es pugui fer el 

seguiment des del moment de la plantació. 

https://seu.gencat.cat/
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• El material vegetal de reproducció: ha de complir la normativa (Reial Decret 298/2003). 

• Manteniment de plantacions: es refereix a les estassades al voltant de les plantacions 
durant els primers cinc anys. 

• Instal·lació d’elements individuals de protecció contra la fauna: Inclou la instal·lació de 
protectors contra la fauna en el moment de la plantació, amb estaca al costat del vent 
dominant i colgament amb terra de manera consistent i ferma de tal manera que evitem 
l'efecte de xemeneia. 

 
Producció de tòfona negra (Tuber melanosporum): 

• Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona negra: plantació d'espècies 
del gènere Quercus inoculades amb tòfona negra Tuber melanosporum. Es requerirà el 
certificat de garantia d'inoculació de la planta. En el procés de plantació, i així es preveu en 
l'import màxim de l'ajut, s'adoptaran les mesures necessàries per garantir la supervivència 
de la plantació. 

• Tanca perimetral de protecció contra la fauna: inclou la instal·lació de malla cinegètica 
metàl·lica galvanitzada de 148 x 18 x 15 (alçada x nombre de fils horitzontals x distància 
entre fils verticals) i la col·locació de pals de fusta, tractada i tornejats, d’un mínim de 150 cm 
d’alçada cada 4 metres i formigonat de les cantonades i els pals de la porta; es considera la 
instal·lació d’una porta de 4 metres formada per dues fulles de 2 metres x 1,5 metres 
d’alçada. 

 
Producció de pinyó. 

• El material vegetal (pues, plantes) ha d'estar produït d'acord amb el Reial decret 289/2003, 
de 7 de març, sobre comercialització de materials forestals de reproducció, i la normativa 
fitosanitària vigent, i ha d'anar acompanyat de la documentació que aquestes normes 
estableixin. 

• Un màxim de peus empeltats o plantats de 450 peus/ha i un mínim de 250 peus/ha. 

• Les pues de pi pinyer han de procedir d'arbres de rodals selectes i/o horts llavorers declarats 
segons la normativa reguladora del material forestal de reproducció. Caldrà el certificat de 
recollida. 

• Es poden empeltar masses naturals joves de fins a 10 anys. També repoblacions forestals o 
de terrenys agrícoles de fins a 5 anys. En aquest cas, s'han de seguir els criteris del punt b) 
d'aquest apartat i la massa restant ha de quedar aclarida per a una adequada producció de 
pinya de pi pinyer. 
 

6.- Import màxim total que es podrà atorgar per beneficiari: 20.000,00 euros. 
Import màxim que es podrà sol·licitar: 25.000,00 euros. 
En els casos de sol·licitud per part d’una persona física que participi en una societat que 
concorri a la convocatòria s’entendrà, per al càlcul dels límits anteriors, 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: 
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 a l’import atorgat 

en la convocatòria de l’any 2018 (Resolució ARP/438/2018, de 6 de març. DOGC 7579). 
Puntuarà de forma lineal segons el percentatge d’execució (a partir del 100% d'execució, 
equivaldrà a 10 punts; per sota del 100%, puntuarà segons les desenes i unitats del 
percentatge; per exemple: el 94,5% equivaldrà a 9,45 punts, i així successivament). I 
obtindrà el màxim de punts si no ha concorregut o no ha tingut atorgament d'ajut per manca 
de disponibilitat pressupostària. 

c) 5 punts per a actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a 
algun sistema de certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment en el moment de 
presentar la sol·licitud, juntament amb la sol·licitud de l’ajut, caldrà presentar la resolució 
d’adscripció aprovada i vigent.  
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Criteri específic per a les reforestacions, els anteriors i següent: 
a) Fins a 5 punts segons la relació dels treballs entre si per aconseguir la finalitat de l'ajut: 5 
punts quan es sol·liciti la reposició de fallades i/o manteniment, com a únics conceptes; 3 punts 
quan es sol·liciti la plantació i reposició de fallades i/o manteniment com a únics conceptes; 1 
punt quan es sol·liciti únicament la plantació. 
 
Criteri específic per a la producció de tòfona, els anteriors i següent: 
a) 2 punts quan l'actuació es faci en zones amb limitacions específiques segons l'annex XI del 

PDR 2014 – 2020. 
b) Fins a 5 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, 3 punts per a risc alt i 5 punts per a risc molt alt. 
 
Per al cas de sol·licituds que tinguin la mateixa valoració en l'aplicació dels criteris anteriors, 
s'aplicaran com a criteris de desempat primer el grau d'execució de les actuacions atorgades 
en l'última convocatòria, si n'hi ha. Si l'empat persisteix, s'ordenaran segons el volum de la 
inversió, de major a menor. 
 
8.- Justificació de les actuacions 
Els comprovants de pagament han de ser documents bancaris; 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". 
 
9.- Imports màxims subvencionables (IMS) 

Reforestacions Plantacions coníferes i planifolis 1.345,00-2.070,15 euros/ha 

 Reposició de fallades 670,00 euros/ha 

 Manteniment de plantacions 220,00 euros/ha 

 Instal·lació protectors 560,00 euros/ha 

Producció de tòfona Plantació d’espècies micorizades  2.800,00 euros/ha 

Tanca perimetral de protecció 6,00 euros/m 

 
Percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables 

• 80% per a tots els casos. 
 

 
Aquest full informatiu és un resum o interpretació de la RESOLUCIÓ ACC/812/2023, de 6 de febrer, per la qual es 
dona publicitat a l'Acord del Consell Rector del Centre de la Propietat Forestal de convocatòria dels ajuts de 
minimis per a la gestió forestal sostenible en finques de titularitat privada per a l'any 2023, corresponents a les 
reforestacions i producció de tòfona, publicada al DOGC núm. 8873 de 13.3.2023. 
 
 

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

 

 

Santa Coloma de Farners: Telf. : 972 842 708 
/Fax : 972 843 094 
 
Solsona: Telf/Fax: 973 481 329 

 

consorci@forestal.cat /  www.forestal.cat 
 
 

 

amb el suport de:     

mailto:consorci@forestal.cat
http://www.forestal.cat/

