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Disposicions

ORDRE

AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 
ajuts a la gestió forestal sostenible, i es convoquen els corresponents a 2011.

La superfície forestal de Catalunya ocupa el 61% del territori i representa un 
element cabdal en la configuració del nostre paisatge. Aquesta superfície es consi-
dera bàsica en el desenvolupament del nostre país i és la base per moltes activitats, 
a més de constituir una font de recursos molt importants i de beneficis directes i 
indirectes per tota la societat.

La ubicació de Catalunya en la zona mediterrània provoca que hi hagi un gran 
risc d’incendi el qual cal preveure i gestionar per tal d’evitar grans tragèdies com 
les que es van produir anys enrere. També hi ha altres riscos com són les ventades 
i les nevades que provoquen danys sobre els quals s’ha d’intervenir.

La gestió forestal, realitzada de forma sostenible, requereix d’esforços econòmics 
molt importants, ja que els tipus de treballs que s’han de realitzar necessiten d’in-
versions molt elevades i els marges econòmics dels mercats actuals no permeten 
que aquesta gestió sigui rendible.

A més de la gestió forestal pròpiament dita sobre els boscos i pastures de Catalunya, 
també cal potenciar altres mesures i línies energètiques (obtenció d’energia mitjan-
çant biomassa forestal, potenciar el conreu de la tòfona i del pinyó, etc.) per tal de 
diversificar l’activitat en aquest sector.

Les actuacions que es poden desenvolupar en les superfície forestals permeten 
comptar amb el suport econòmic del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, a més del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupa-
ment Rural i dels fons procedents del Marc Nacional de Desenvolupament Rural 
d’Espanya per al període 2007-2013, mitjançant el Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya per al període 2007-2013.

Fins ara la gestió forestal sostenible es trobava regulada en l’Ordre MAH/262/2010, 
de 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió fores-
tal sostenible, però les darreres convocatòries d’ajuts i els canvis provocats per la 
normativa europea motiven l’aprovació d’unes bases noves.

D’acord amb el Reglament (CE) núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre, 
d’ajuts al desenvolupament rural a càrrec del Fons Europeu Agrícola de Desenvolu-
pament Rural (FEADER), el Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya per 
al període de programació 2007-2013 (PDR), aprovat pel Govern de la Generalitat 
de Catalunya en data 22 de maig de 2007 i per la Comissió Europea, mitjançant la 
Decisió C(2008) 702, de 15 de febrer de 2008, modificada per la Decisió C (2009) 
10340 de 14 de desembre de 2009 i per la Decisió C (2010) 8294 final de 30 de novem-
bre de 2010, preveu dins l’Eix 1, mesura 123 augment del valor afegit dels productes 
agrícoles i forestals, i dins l’Eix 2, mesures 226 i 227 ajuts destinats a la prevenció 
d’incendis forestals i a la conservació de la Xarxa Natura 2000, respectivament.

Conseqüentment, valorada la conveniència de donar suport al sector forestal 
mitjançant un ajut econòmic, d’acord amb l’article 92 del Decret legislatiu 3/2002, 
de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques 
de Catalunya, a proposta de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat, 
i en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

ORDENO:

Article 1
Aprovar les bases reguladores que es publiquen en l’annex 2 dels ajuts desti-

nats a la planificació i foment de la gestió forestal conjunta, a la gestió forestal 
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sostenible, a la recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals, 
a la diversificació de l’economia rural i a la transformació i comercialització dels 
productes forestals, descrits en l’annex 1, amb les especificitats que figuren en 
l’annex 3 d’aquesta Ordre.

Article 2
2.1 Convocar per a l’any 2011, d’acord amb les bases reguladores aprovades 

a l’article 1 precedent, els ajuts que es realitzin en finques de titularitat pública 
per a les actuacions dels apartats 2.1 (millora d’infraestructures), 2.3 (actuacions 
silvícoles) i 3.2 (gestió forestal en la prevenció d’incendis), del conceptes 3.1.1 
(tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades), 3.1.4 (pela de 
suro i pelagrí cremat) i de l’apartat 3.3 relatiu a les infraestructures en la prevenció 
d’incendis, de l’annex 1, per ens locals titulars de terrenys forestals i agrupacions 
de defensa forestal (ADF).

Per a la present convocatòria, les actuacions subvencionables s’han d’ajustar a 
les limitacions següents:

a) A l’apartat 2.1 Millora d’infraestructures, per persona només es podrà sol·licitar 
un màxim de 10 km en el concepte Arranjament substancial de vials necessaris per 
la GFS i 5 km en el concepte Construcció de vials necessari per la GFS.

b) En el concepte Millora de vials aptes per a vehicle d’extinció d’incendis cada 
persona sol·licitant només podrà sol·licitar un màxim de 15 km per municipi amb 
un màxim de 45 km.

c) Pel que fa al concepte Construcció de vials d’incendis amb línia de defensa el 
màxim que es pot sol·licitar és de 10 km per municipi amb un màxim de 20 km.

d) Pel que fa al concepte Construcció de punts de reserva d’aigua el nombre 
màxim de punts que es poden sol·licitar és de tres, en el cas de les ADF, i d’un 
en el cas d’ens locals. Les condicions tècniques de realització dels punts d’aigua 
són les indicades a la guia facilitada per la Direcció General del Medi Natural i 
Biodiversitat i ubicada al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural.

e) Pel que fa al concepte Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes 
generades, la zona afectada ha de tenir, com a mínim, un 20% dels arbres tombats 
o amb un terç de la brancada afectada.

2.2 El termini de presentació de sol·licituds serà de 15 dies, que computa des 
de l’endemà de la publicació de l’Ordre en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya (DOGC). Les sol·licituds s’han de presentar en model normalitzat que 
es pot trobar disponible a http://www.gencat.cat/daam/ajuts o es pot obtenir a les 
dependències del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 
Medi Natural, acompanyades de la documentació prevista a la base 6 de l’annex 
1 d’aquesta Ordre, i es poden presentar en qualsevol de les dependències del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (seu 
principal, serveis centrals, serveis territorials i oficines comarcals), o pels mitjans 
que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de 
les administracions públiques i del procediment administratiu comú i l’article 25 de 
la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i procediment de les administracions 
públiques de Catalunya.

2.3 Els ajuts que preveu aquesta convocatòria tenen caràcter de cofinançats amb 
el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), dins les mesures 
226 i 227.01 del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2007-2013. La 
dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 6.200.000,00 euros. L’aportació del 
DAAM, per un import de 4.278.000,00 euros, que representa el 69% del total del 
finançament dels ajuts, serà a càrrec de les partides pressupostàries D/760000100/5510 
i D/482000100/5510 dels pressupostos del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural per als anys 2011 i 2012 amb naturalesa de crèdit 
plurianual. La resta de finançament, d’1.922.000,00 euros, serà a càrrec del fons 
FEADER, que representa el 31% del finançament d’aquests ajuts.
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La resolució de concessió dels ajuts resta condicionada a l’aportació efectiva dels 
fons procedents del FEADER.

2.4 La dotació màxima indicada es distribueix de la manera següent:
a) Gestió forestal sostenible: 2.500.000,00 euros.
b) Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals: 3.700.000,00 

euros.
Els imports atribuïts a cadascun dels apartats anteriors es podran redistribuir en 

funció de les sol·licituds admeses.
2.5 La dotació màxima indicada al paràgraf anterior pot ser modificada d’acord 

amb la normativa vigent. En cas que es pugui disposar de crèdits addicionals abans 
de la resolució de concessió, aquests es podran destinar a l’increment de la dotació 
inicial de la convocatòria.

2.6 Els imports màxims subvencionables són els que figuren en l’annex 3 
per a cada tipus d’actuació subvencionable, amb els límits següents per persona 
beneficiària i per apartat.

a) Gestió forestal sostenible: 70.000,00 euros.
b) Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals: 70.000,00 

euros i 90.000,00 euros per ADF amb més d’un municipi.
c) En el conjunt dels apartats 2 i 3, l’import màxim total que es pot concedir a 

una mateixa persona beneficiària en aquesta convocatòria pels diferents capítols 
és de 95.000,00 euros. En els casos en què el sol·licitant sigui una persona física 
i 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.

2.7 Import mínim subvencionable.
Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 

500,00 euros, aquesta no es tramitarà per qüestió d’eficàcia i eficiència administrativa 
i s’arxivarà l’expedient amb la comunicació prèvia a la persona sol·licitant.

2.8 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Gestió Forestal.
2.9 L’òrgan competent per a emetre la resolució sobre les sol·licituds és la per-

sona titular de la Direcció General de Medi Natural i Biodiversitat.
A aquests efectes, es nomena una Comissió de Valoració que serà l’encarregada 

de valorar les sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Bos-
cos, el/la cap del Servei de Gestió Forestal i el/la cap de Secció d’Ordenació de la 
Producció Forestal.

2.10 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona 
sol·licitant serà de 6 mesos, a comptar des de la data en què finalitza el termini de 
presentació de sol·licituds. En cas de manca de resolució expressa la sol·licitud es 
considera desestimada per silenci administratiu.

Contra la resolució del/ de la director/a general del Medi Natural i Biodiversitat, 
que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs d’alçada davant 
el conseller o consellera d’ Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de 
la resolució, sense perjudici que es pugui interposar qualsevol altre que es consideri 
adient.

En cas de silenci administratiu el recurs d’alçada davant el conseller o la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural es podrà interposar en 
el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què s’exhaureixi el termini 
per a resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

2.11 Puntuació dels conceptes subvencionables
D’acord amb el previst en l’apartat 4 de l’annex 2, la puntuació a atorgar als 

conceptes subvencionables en la present convocatòria és la que es relaciona a 
continuació.

2.11.1 Els ajuts s’atorgaran per apartats d’acord amb la distribució que estableix 
l’article 2.4. Quan l’import de les sol·licituds presentades superi la dotació pressu-
postària que estableix l’article 2.4, es mantindrà el criteri d’atorgar primer l’apartat 
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que tingui suficient dotació pressupostària, traslladant la suficiència de crèdit als 
apartats restants.

2.11.2 Si el crèdit destinat a algun apartat resulta insuficient per atendre totes 
les sol·licituds s’aplicarà la següent puntuació en funció de les actuacions subven-
cionables:

Ajuts a la Millora d’infrastructures
50 punts per construcció de vials necessaris per la GFS i construcció d’obra civil 

i/o de bioenginyeria.
25 punts per arranjament substancial de vials necessaris per la GFS.

Ajuts a actuacions silvícoles
200 punts per Aclarida de millora, tallada selectiva i tractament de restes vegetals 

vora camins i a la unitat d’actuació.
175 punts per Aclarida de plançoneda i selecció de tanys.
150 punts per Estassada de sotabosc.
125 punts per Podes de formació i podes de qualitat.
100 punts per Despelegrinatge de suro, pela de suro de reduïda qualitat i ratllat 

de suro.
75 punts per Tractament fitosanitari per la lleva del suro.
75 punts per Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.

Addicionalment, en els ajuts a què fan referència els tres apartats anteriors, cada 
concepte es puntuarà amb els criteris següents:

5 punts quan l’actuació es desenvolupi en municipi de risc alt d’incendi forestal.
5 punts quan l’actuació es desenvolupi en un Perímetre de Protecció Prioritària 

(PPP) o Zona d’Actuació Urgent (ZAU).
5 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un pla de prevenció d’incendi 

aprovat per administració competent.
5 punts quan l’actuació es desenvolupi en forests d’utilitat pública.
3 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un espai natural protegit (PEIN o 

Xarxa Natura 2000).
5 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un IOF.

Ajuts a la Recuperació del potencial forestal
100 punts per Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes genera-

des.
80 punts per Pela de suro i pelegrí cremat.

Ajuts a la Gestió forestal en la prevenció d’incendis.
100 punts per Tractament de restes vegetals vora camins.
80 punts per Reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió.
60 punts per Diversificació de la vegetació: plantació de noves espècies.

Ajuts a les Infrastructures en la prevenció d’incendis.
250, 225 i 200 punts per Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’in-

cendis amb obertura de línia de defensa, i Construcció d’obra civil o bioenginyeria 
sol·licitat per Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), ens local i persones físiques 
o jurídiques, respectivament.

175, 150 i 125 punts Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb 
eliminació de restes in situ i en pista, sol·licitat per Agrupacions de Defensa Forestal 
(ADF), ens local i persones físiques o jurídiques, respectivament.

100, 75 i 50 punts Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, sol-
licitat per Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), ens local i persones físiques o 
jurídiques, respectivament.

50, 25 i 1 punts per Construcció de punts de reserva d’aigua, sol·licitat per 
Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), ens local i persones físiques o jurídiques, 
respectivament.
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Addicionalment, en els ajuts a què fan referència els dos paràgrafs anteriors, cada 
concepte es puntuarà amb els criteris següents:

5 punts quan l’actuació es desenvolupi en municipi de risc alt d’incendi fores-
tal.

5 punts quan l’actuació es desenvolupi en un Perímetre de Protecció Prioritària 
(PPP) o Zona d’Actuació Urgent (ZAU).

5 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un pla de prevenció d’incendi 
aprovat per administració competent.

3 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un espai natural protegit (PEIN o 
Xarxa Natura 2000).

5 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un IOF.

2.12 Sol·licitud de bestreta o d’avançament de l’import de la subvenció.
2.12.1 Es podran sol·licitar bestretes en el termini de tres mesos a comptar des 

de la notificació de l’atorgament de l’ajut amb les condicions que s’estableixin en la 
resolució de concessió. La bestreta que es concedeixi serà d’un màxim del 50% de 
l’import de la subvenció atorgada. En el cas d’actuacions que tinguin cofinançament 
europeu mitjançant fons FEADER la sol·licitud de la bestreta restarà condicionada 
a la normativa aplicable.

Amb la sol·licitud de bestreta, que es farà per mitjà d’un imprès normalitzat, 
caldrà aportar-hi la documentació següent:

a) En cas que els treballs es realitzin amb mitjans propis: declaració signada per 
la persona beneficiària de les actuacions per a les quals sol·licita la bestreta, en què 
hi hagi indicades les unitats d’execució i la zona de realització dels treballs.

b) En cas que els treballs es duguin a terme amb mitjans aliens: factura proforma 
o contracte signat per les parts corresponents a les actuacions per a les quals se sol-
licita bestreta, en què hi hagi indicades les unitats d’execució i la zona de realització 
dels treballs. Es presentaran els documents originals o còpies compulsades.

En el cas de les agrupacions de defensa forestal i les entitats locals, la sol·licitud 
de bestreta es podrà formalitzar en la mateixa sol·licitud de la subvenció, i s’indicarà 
en la casella corresponent per a tal finalitat.

Per la sol·licitud de la bestreta no caldrà l’aportació de garanties.
2.12.2 Les persones beneficiàries de subvencions podran sol·licitar a l’Institut 

Català del Crèdit Agrari (ICCA), en el termini de tres mesos a comptar des de la 
notificació de la concessió de l’ajut, un préstec de fins al 50% de la subvenció ator-
gada, en el cas d’haver sol·licitat la bestreta anterior, o de fins al 100% en el cas de 
no haver-la sol·licitada o no haver pogut sol·licitar-la.

2.13 Es fixa com a termini màxim de justificació el 30 de setembre de 2012 
per a totes les actuacions, i es fixa com a termini màxim de certificació parcial no 
definitiva el 28 de febrer de 2012.

2.14 Els ajuts concedits a les persones físiques per import superior a 3.000,00 
euros i els ajuts concedits a persones jurídiques es faran públics al web http://www.
gencat.cat/daam/ajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que su-
perin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya (DOGC).

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA

Les sol·licituds d’ajuts efectuades a l’empara de la Resolució MAH/1668/2010, 
de 20 de maig, per la qual es fa pública la convocatòria dels ajuts a la gestió fores-
tal sostenible per a l’any 2010, que van quedar en la llista de reserva per manca 
de suficiència pressupostària, seran ateses amb càrrec a la dotació pressupostària 
d’aquesta convocatòria de forma prioritària. Per això cal que presentin igualment 
la sol·licitud per aquesta convocatòria, encara que la resta de documentació serà la 
disponible en l’expedient de la convocatòria del 2010 abans indicada.

http://www.gencat.cat/daam/ajuts
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA

Es deroga l’Ordre MAH/262/2010, de 22 d’abril, per la qual s’aproven les bases 
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquesta Ordre entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el DOGC.

Barcelona, 5 d’octubre de 2011

JOSEP MARIA PELEGRÍ I AIXUT

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

ANNEX 1

Ajuts regulats en les bases reguladores de l’annex 2

—1 Planificació i foment de la gestió forestal conjunta
1.1 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF)
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Redacció i revisió de Plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
2) Redacció i revisió de Plans simples de gestió forestal (PSGF).
3) Redacció i revisió de Projectes d’ordenació (PO).
1.2 Gestió forestal conjunta
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Despeses de creació d’associacions.
2) Actuacions de divulgació i sensibilització.
3) Despeses de manteniment d’associacions.
4) Elaboració de projectes per l’actuació forestal conjunta.
5) Direcció d’actuacions silvícoles associades al concepte 1.2.4.
1.3 Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal
Disseny i direcció d’actuacions forestals singulars.

—2 Gestió forestal sostenible (GFS)
2.1 Millora d’infraestructures
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Construcció de vials necessaris per la GFS.
2) Arranjament substancial de vials necessaris per la GFS.
3) Construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.
2.2 Aforestacions agràries
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Plantació de terrenys agrícoles amb espècies forestals arbòries.
2) Plantació d’espècies de creixement lent en sistemes agroforestals.
2.3 Actuacions silvícoles
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Aclarida de plançoneda.
2) Aclarida de millora.
3) Tallada selectiva.
4) Selecció de tanys.
5) Podes de formació.
6) Podes de qualitat.
7) Estassada de sotabosc.
8) Despelagrinatge de suro.
9) Pela del suro de reduïda qualitat.
10) Ratllat del suro.
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11) Tractament fitosanitari per la lleva del suro.
12) Tractament de restes vegetals vora camins.
13) Tractament de restes vegetals a la unitat de gestió.
14) Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.
2.4 Reforestacions
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Plantacions de coníferes i planifolis.
2) Reposició de fallades.
3) Manteniment de plantacions.

—3 Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals
3.1 Recuperació del potencial forestal
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Tallada de vegetació afectada i tractament de les restes generades.
2) Plantacions.
3) Reposició de fallades del concepte 3.1.2.
4) Pela de suro i pelagrí cremat.
3.2 Gestió forestal en la prevenció d’incendis
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió.
2) Diversificació de la vegetació: plantació de noves espècies.
3) Tractament de restes vegetals vora camins.
3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis amb obertura 

de línia de defensa.
2) Millora de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis.
3) Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de 

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

restes en pista.
5) Construcció de punts de reserva d’aigua.
6) Construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors 1) i 2).
Les actuacions incloses en aquest apartat 3, excepte les de l’apartat 3.1 i la cons-

trucció de punts de reserva d’aigua, únicament són subvencionables quan es facin 
sobre superfícies forestals segons la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, 
i no estiguin classificades com a urbanes o urbanitzables al municipi corresponent 
i que, a més, estiguin incloses en els perímetres de protecció prioritària (PPP). A 
aquest efectes els municipis declarats d’alt risc d’incendi es consideren inclosos en 
un PPP tot i que no formin part de massissos muntanyencs definits com a grans 
perímetres de protecció. En el cas dels punts d’aigua són àmbit d’aplicació totes les 
superfícies forestals de Catalunya, prioritzant els que es facin dins els perímetres 
de protecció prioritària.

—4 Diversificació de l’economia rural
4.1 Valoració de la biomassa forestal
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Tractament i desembosc de biomassa forestal.
2) Densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc.
3) Contractes d’arrendament financer (Leasing) per l’adquisició d’un mòdul 

d’obtenció d’energia tèrmica mitjançant biomassa forestal. Aquest concepte inclou 
també la instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció.

4) Redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa.
4.2 Producció de tòfona i pinyó
Aquesta secció inclou els conceptes següents:
1) Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona.
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2) Empelt de pi compatible amb pua seleccionada de pi pinyer per a producció 
de pinya.

3) Placa de senyalització de zona de recollida reservada de tòfona o pinyó.

—5 Transformació i comercialització dels productes forestals
Aquest capítol inclou els conceptes següents:
5.1 La construcció i l’adquisició de béns immobles, excepte la compra de 

terrenys. S’inclou:
Obra civil relacionada amb el moviment de roll (preparació del pati d’apilat i 

carregador de roll).
Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de 

productes forestals no fustaners.
5.2 L’adquisició de maquinària i equipament nous, inclosos els seus programes 

informàtics. S’inclou:
Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les 

adaptacions i complements.
Equips tractors carregadors complerts (tractors amb cabines reforçades homo-

logades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant 
i remolc forestal de tracció).

Eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes 
forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabres-
tants i cables aeris i altres per finalitats similars, en número no superior als equips 
tractors propietat del sol·licitant.

Gòndoles, camions i plataformes pel transport de la fusta o biomassa i grues 
que s’instal·lin a ells. El número de camions, plataformes i grues es relacionaran al 
número d’equips de treta (tractors carregadors, tractors arrossegadors o autocarre-
gadors) propietat de l’empresa. Només se subvencionarà una gòndola per empresa 
sempre que es disposi de màquina processadora.

Bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçat i instal·lacions de classificat 
de roll.

En cap cas seran subvencionables les inversions següents:
a. Les corresponents en el sector minorista.
b. Les destinades a la comercialització o la transformació de productes proce-

dents de tercers països o de productes no inclosos a l’annex 1 del Tractat de la Unió 
Europea.

c. Les inversions que degut a l’ús de materials inadequats, provoquin impactes 
irreversibles a la natura (així com el deteriorament de camins forestals, de sòls 
compactats i la degradació de la vegetació).

d. Les corresponents al serrat i posteriors tractaments, les relatives a la producció, 
recol·lecció i comercialització d’arbres de Nadal, i les relatives a arbres destinats a 
altres finalitats ornamentals.

e. Les inversions de reposició o substitució d’equips i maquinària, tret que la 
nova adquisició correspongui a equips o maquinària diferents als anteriors, bé per 
la tecnologia utilitzada o pel seu rendiment.

f. Equips de seguretat personal (pantalons antitall, jaquetes, guants, casc…), 
equips informàtics personals i accessoris (ordinador, impressora, escàner, progra-
mes d’ofimàtica…), elements que no representin cap innovació tècnica (motoser-
res, motodesbrossadores, cavall de tir, cabrestant no acoblat a un equip tractor de 
treta…).

g. L’adquisició d’equipaments i maquinària usada.
h. Les despeses previstes a l’annex II del Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, 

i les inversions que no s’ajustin als criteris de prioritat que estableix l’article 6 
d’aquest Reial decret.

Els ajuts d’aquest apartat 5 han de ser destinats a fomentar la millora dels processos 
de transformació i comercialització dels productes forestals i, d’acord amb el que 
disposen el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, (BOE núm. 36, de 10 de febrer) i el 
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Reial decret 326/2003, de 14 de març, pel qual es modifica el Reial decret 117/2001, 
de 9 de febrer (BOE núm. 80 de 3 d’abril de 2003), han de contribuir a la consecució 
d’algun dels objectius previstos a l’article 3 del Reial decret esmentat.

ANNEX 2

Bases reguladores

—1 Objecte dels ajuts
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre són les actuacions relacionades en 

l’annex 1, amb les especificitats contingudes en l’annex 3.

—2 Persones beneficiàries
2.1 Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les persones que compleixin els 

requisits següents:
1. Planificació i foment de la gestió forestal conjunta.
Redacció i revisió d’Instruments d’Ordenació Forestal (IOF), de l’apartat 1.1 de 

l’annex 1: persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, 
titulars de terrenys forestals.

Gestió forestal conjunta, de l’apartat 1.2 de l’annex 1: associacions de persones 
propietàries forestals legalment constituïdes i amb personalitat jurídica pròpia i 
inscrites en el registre corresponent. Per als conceptes Actuacions de divulgació i 
sensibilització també els ens locals. Per a les actuacions Elaboració de projectes per 
l’actuació forestal conjunta i Direcció d’actuacions silvícoles associades al concepte 
anterior també els ens locals, els consells comarcals i els titulars que s’agrupin per a 
la realització d’una/es actuacions conjuntes, d’acord amb el nombre de propietaris 
o superfície forestal agrupada en funció i compliment dels objectius fixats.

Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal de l’apartat 1.3 de l’annex 
1: persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars 
de terrenys forestals i associacions de propietaris forestals legalment constituïdes 
i inscrites en el registre corresponent.

2. Gestió forestal sostenible (GFS)
En relació als apartats 2.1, millora d’infrastructures, 2.3 actuacions silvícoles i 

2.4 reforestacions de l’annex 1: persones físiques i jurídiques i agrupacions sense 
personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals i associacions de propietaris 
forestals legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent.

En relació amb l’apartat 2.2 de l’annex 1: les mateixes que les anteriors sempre 
que disposin de terrenys agrícoles.

3. Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals
En relació amb l’apartat 3.1 recuperació del potencial forestal, de l’annex 1: 

persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de 
terrenys forestals i associacions de propietaris forestals legalment constituïdes i 
inscrites en el registre corresponent.

En relació amb l’apartat 3.2 gestió forestal en la prevenció d’incendis, de l’annex 
1: persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars 
de terrenys forestals Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) i associacions de 
propietaris forestals legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent, 
sempre que la finca pertanyi a un municipi declarat d’alt risc d’incendi forestal i sigui 
inclosa entre els límits d’un PPP i/o zones estratègiques definides pel Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

En relació amb l’apartat 3.3 infraestructures en la prevenció d’incendis, de l’annex 
1: Agrupacions de Defensa Forestal (ADF), així com persones físiques i jurídiques 
i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de terrenys forestals.

4. Diversificació de l’economia rural
En relació amb l’apartat 4.1.1 tractament i desembosc de la biomassa forestal, de 

l’annex 1: persones físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, 
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titulars de terrenys forestals, associacions de propietaris forestals legalment cons-
tituïdes i inscrites en el registre corresponent i les persones físiques donades d’alta 
com a autònoms i les persones jurídiques, que realitzin l’activitat forestal per la 
qual s’atorga l’ajut (activitat principal forestal).

En relació amb l’apartat 4.1.2 densificació de la biomassa en el punt de reunió del 
desembosc, de l’annex 1: persones físiques i jurídiques, titulars de terrenys forestals 
i les persones físiques donades d’alta com a autònoms i les persones jurídiques, que 
realitzin l’activitat forestal per la qual s’atorga l’ajut (activitat principal forestal).

En relació amb l’apartat 4.1.3 contracte d’arrendament financer per l’adquisició d’un 
mòdul d’obtenció d’energia tèrmica mitjançant biomassa forestal i redacció d’estudis 
d’avaluació de disponibilitat de biomassa, de l’annex 1: els ens locals (ajuntaments, 
consorcis municipals, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals).

En relació amb l’apartat 4.2 producció de tòfona i pinyó, de l’annex 1: persones 
físiques i jurídiques i agrupacions sense personalitat jurídica, titulars de finques 
amb terrenys agrícoles i/o forestals.

5. Transformació i comercialització dels productes forestals: persones físiques 
donades d’alta com a autònoms o jurídiques sobre les que recaigui la càrrega finan-
cera de les inversions i despeses que es considerin subvencionables, que realitzin 
l’activitat forestal per la qual s’atorga l’ajut (activitat principal forestal).

Els consells comarcals poden optar a les subvencions respecte de tots els conceptes 
que poden ser sol·licitats pels ens locals com a titulars dels terrenys forestals, sempre 
que es tracti de projectes d’àmbit supramunicipal i que comptin amb l’autorització 
dels ens locals titulars dels terrenys.

2.2 Per poder optar als ajuts les persones a què fa referència l’apartat 2.1 anterior 
han de reunir els requisits següents:

a) Per a empreses amb establiments oberts al públic: complir les obligacions que 
estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.

b) Per a empreses amb 50 treballadors/es o més: donar ocupació al menys a un 
2% de treballadors/es amb discapacitat sobre el total de treballadors/es de l’empresa 
d’acord amb el previst a l’article 38.1 de la Llei 13/1982, de 7 d’abril, d’integració 
social de minusvàlids o bé complir el que estableix el Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, pel qual es regula el compliment alternatiu amb caràcter excepcional de 
la quota de reserva a favor de treballadors amb discapacitat, d’acord amb el que 
estableix l’article 92.5 del Text refós de la Llei de finances públiques.

c) Per a destinataris/àries de les subvencions que tinguin activitat empresarial 
i una plantilla igual o superior a 25 persones, utilitzar mitjans, amb l’acord dels 
agents socials, per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament 
per raó de sexe, i intervenir-hi, en els centres de treball, de conformitat amb els 
articles 5 i 29 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista.

d) Per a entitats: complir el que estableix l’article 92.2.i del Text refós de la Llei 
de finances públiques, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002 de 24 de desembre i 
la seva modificació segons l’article 36 de la Llei 26/2009, de 23 de desembre, de 
mesures fiscals, financeres i administratives.

e) Per a tots els sol·licitants: no trobar-se en cap de les circumstàncies previstes 
a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

f) Els ajuts de minimis rebuts per la persona sol·licitant en l’exercici fiscal actual 
i en els dos anteriors no han de superar la quantia global que estableix el Reglament 
(CE) núm.1998/2006.

g) Per als sol·licitants dels apartats 1.1, 2, 3, 4 i inversions en béns immobles de 
l’apartat 5, excepte el concepte 4.1.3, la informació cadastral haurà d’anar a nom 
del sol·licitant o si és el cas de l’usufructuari dels terrenys.

El compliment d’aquests requisits s’acreditarà mitjançant l’aportació de la docu-
mentació que estableix la base 6 d’aquesta Ordre o bé, quan així s’indiqui per mitjà 
de declaració responsable en el mateix imprès de sol·licitud.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5980 – 7.10.201151730

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

—3 Tipus i quantia dels ajuts
3.1 L’ajut té caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasi-

onades pels conceptes definits.
3.2 L’import de l’ajut no pot ser superior a 95.000,00 euros per persona bene-

ficiària.
3.3 La quantia màxima destinada a aquests ajuts i l’aplicació pressupostària a 

la qual s’ha d’imputar és la que es determini a les respectives convocatòries.
3.4 La determinació de la quantia dels ajuts es realitzarà en funció del nombre de 

sol·licituds i de la disponibilitat pressupostària, i d’acord amb els criteris d’atribució 
i prioritats que estableix l’apartat 4 d’aquestes bases reguladores.

3.5 Els conceptes subvencionables dels apartats 1.1 (Redacció i revisió d’ins-
truments d’ordenació forestal), 2.1 (Millora d’infraestructures), 2.3 (Actuacions 
silvícoles), 3.2 (Gestió forestal en la prevenció d’incendis), 3.3 (Infraestructures 
en la prevenció d’incendis), i els conceptes 3.1.1 (Tallada de vegetació afectada i 
tractament de les restes generades), 3.1.4 (Pela de suro i pelagrí cremat) i 4.1.1 (Trac-
tament i desembosc de biomassa forestal) de l’annex 1, en funció de la ubicació on 
es duen a terme i del sol·licitant, poden ser cofinançats amb el FEADER i per tant 
els imports màxims subvencionables són els indicats amb anterioritat. La resta de 
conceptes de l’annex 1, i sense perjudici dels imports màxim subvencionables fixats 
en la convocatòria corresponent, se sotmeten al Reglament (CE) núm. 1998/2006, 
de la Comissió, de 15 de desembre, de 2006, sobre l’aplicació dels articles 87 i 88 
del Tractat CE als ajuts de minimis, i, per tant, el total d’ajuts de minimis atorgat a 
una persona sol·licitant no podrà excedir de 200.000,00 euros bruts durant l’exercici 
fiscal en curs i els dos exercicis fiscals anteriors).

3.6 A les respectives convocatòries s’indicarà l’import mínim subvencionable, 
per sota del qual l’ajut global de totes les actuacions incloses en la sol·licitud no 
s’atorgarà per qüestió d’eficàcia i eficiència administrativa. Aquest import no serà 
superior a 2.000,00 euros per tal de garantir la màxima concurrència possible.

—4 Criteris d’atribució i prioritats
En el cas que l’import total de les sol·licituds presentades superi la dotació pres-

supostària disponible per a aquests ajuts, s’atendran les sol·licituds d’acord amb la 
puntuació que es fixi en la convocatòria corresponent sobre la base dels següents 
criteris de priorització:

a) Puntuació atorgada als conceptes subvencionables en la convocatòria cor-
responent.

b) Que l’actuació es desenvolupi en una finca amb un IOF (Instrument d’Orde-
nació Forestal) vigent o dins d’un pla de prevenció d’incendis.

c) Per a les redaccions i revisions dels IOF (apartat 1.1 de l’annex 1) es valorarà 
el següent:

Es valorarà, per a les revisions, que disposin d’un IOF el qual hagi perdut la seva 
vigència i el grau d’execució de les actuacions planificades en el IOF anterior.

Es valoraran les planificacions superiors o iguals a 15 anys.
d) Que l’actuació es desenvolupi dins d’un espai natural protegit (PEIN o Xarxa 

Natura 2000).
e) Que l’actuació es desenvolupi en municipi de risc d’incendi forestal.
f) Que l’actuació es desenvolupi en zona desfavorida (article 18 del Reglament 

(CE) núm. 1257/1999 i article 37 del Reglament (CE) núm. 1698/2005).
g) Que l’actuació es desenvolupi en un Perímetre de Protecció Prioritària o Zona 

d’Actuació Urgent.
h) Que l’actuació es desenvolupi en forests d’utilitat pública o protectores.
i) Que l’actuació estigui inclosa en un instrument de planificació forestal aprovat 

per l’administració competent.
j) La memòria tècnica, segons el contingut tècnic i la correlació de les actuacions 

amb l’instrument d’ordenació forestal vigent corresponent, si en disposa.
k) El grau d’execució de les actuacions atorgades en l’última convocatòria, si 

en disposa.
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l) Formar part d’una associació de propietaris/es forestals o agrupacions de 
propietaris/es sense personalitat jurídica.

m) Conceptes sol·licitats a la convocatòria de l’any anterior, i denegats total 
o parcialment per manca de disponibilitat pressupostàries, o que l’actuació hagi 
quedat en llista de reserva en una convocatòria anterior.

n) Que l’actuació es porti a terme en finques adscrites a algun sistema de certi-
ficació forestal sostenible reconegut i acceptat internacionalment.

La convocatòria anual estableix els criteris i la puntuació aplicable a cadascun 
d’ells.

En el cas que no existeixin disponibilitats financeres suficients per atendre les 
sol·licituds de l’últim tram de puntuació es reduirà proporcionalment la intensitat 
de l’ajut per aquestes sol·licituds.

—5 Concurrència amb altres ajuts
5.1 Els ajuts regulats en aquesta Ordre són incompatibles amb qualsevol altre 

ajut que, concedit amb la mateixa finalitat, estigui finançat amb fons comunitaris 
(fons estructurals, fons de cohesió o qualsevol altre instrument financer comunitari), 
d’acord amb el que estableix l’article 70.7 del Reglament (CE) núm. 1698/2005, del 
Consell, de 20 de setembre (DOUE L 277, de 21.10.2005).

5.2 Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres que, per la 
mateixa finalitat, puguin concedir altres administracions públiques o ens públics 
o privats, nacionals o internacionals, no inclosos al supòsit de l’apartat anterior. 
No obstant això, els imports i percentatges de la totalitat dels ajuts concedits per a 
la mateixa finalitat no podran superar els límits que estableix el Reglament (CE) 
núm. 1698/2005, del Consell, de 20 de setembre.

5.3 L’import dels ajuts no podrà superar en cap cas, aïlladament o en concur-
rència amb altres ajuts d’altres administracions públiques o ens públics o privats, 
nacionals o internacionals, destinats a la mateixa finalitat, el cost de les actuacions 
subvencionables.

—6 Sol·licituds i documentació
6.1 Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es formalitzaran en imprès 

normalitzat que es podrà descarregar des del web http://www.gencat.cat/daam/ajuts/ 
o obtenir en qualsevol dependència del DAAM. Aquestes sol·licituds s’adreçaran 
i es presentaran als llocs que s’indiqui a cada convocatòria, sens perjudici de fer 
ús de la resta de mitjans que estableix la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i la Llei 
26/2010, de 3 d’agost, dins el termini que estableix la convocatòria. Les sol·licituds 
presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

6.2 Cada persona sol·licitant únicament podrà presentar una sol·licitud per cada 
apartat 1, 2, 3, 4 o 5 dels conceptes subvencionables i per cada convocatòria.

6.3 En el supòsit d’acollir-se una mateixa persona sol·licitant a ajuts inclosos 
en més d’un apartat, caldrà especificar els conceptes i imports sol·licitats per ca-
dascú.

6.4 No podran ser subvencionades les sol·licituds d’actuacions iniciades o 
realitzades abans de la sol·licitud, excepte allò que estableix la base 8.10 i les cor-
responents als béns mobles de l’apartat 5.

6.5 Per una mateixa superfície i en el període 2008-2013 només es podrà demanar 
subvenció per un mateix concepte, excepte en el cas dels conceptes 2.4.2), 2.4.3) i 
3.1.3) i situacions provocades per causes de força major i conceptes que finalment 
no s’haguessin pagat. Tampoc es podrà sol·licitar l’arranjament de camins dins 
d’aquest període per camins construïts a partir de l’any 2008.

6.6 Amb les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació que es relaciona a 
continuació. No obstant això, no caldrà presentar la documentació que ja s’hagi 
presentat anteriorment al DAAM i de la qual no hagin variat les dades i continuïn 
essent vigents. En aquest cas, quan s’iniciï el procediment administratiu en una 
oficina del DAAM diferent a la que es va presentar la documentació caldrà indicar 
en l’imprès de sol·licitud en quin procediment, campanya o any i unitat del DAAM 
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es va aportar la documentació requerida. L’expedient de l’ajut podrà incorporar les 
acreditacions necessàries conforme part de la documentació aportada es troba en 
un arxiu únic de l’administració competent.

a) Verificació de les dades d’identitat de la persona sol·licitant o de qui la repre-
senti corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l’acrediti, si s’escau, en 
cas de no haver autoritzat al DAAM a obtenir aquesta informació.

b) Acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en el dret que en 
deixi constància, si procedeix.

c) En el cas de persones jurídiques, certificat de l’acord de l’òrgan competent 
segons els estatuts de l’entitat per a sol·licitar l’ajut i acceptar els compromisos 
corresponents.

d) En el cas d’associacions forestals, autorització signada per tots els/les titulars 
de les finques a favor de l’associació forestal perquè aquesta sol·liciti i percebi l’ajut. 
Aquesta autorització no serà necessària en el cas dels conceptes de l’apartat 1.2 Gestió 
forestal conjunta, de l’annex 1 (despeses de creació d’associacions, actuacions de 
divulgació i sensibilització, despeses de manteniment d’associacions, elaboració de 
projectes per l’actuació forestal conjunta, direcció d’actuacions silvícoles associades 
al concepte anterior).

e) En el cas de persones jurídiques i associacions forestals, còpia de les escriptu-
res i/o estatuts registrats de l’entitat sol·licitant, si escau. Si aquesta documentació 
està disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el 
DAAM ho verificarà d’ofici.

f) Certificat actualitzat d’inscripció en el registre administratiu corresponent 
emès en l’any 2011. En el cas que es tracti d’un registre gestionat pel DAAM no 
serà necessari aportar cap certificació d’inscripció. Si aquesta documentació està 
disponible al Registre d’Entitats Jurídiques o al Registre de Cooperatives, el DAAM 
ho verificarà d’ofici.

g) Memòria justificativa de l’actuació a realitzar signada per el/la sol·licitant 
o representant. En el cas d’ens locals indicaran la partida pressupostària a la qual 
imputaran l’actuació.

h) Pressupost de l’actuació a realitzar, desglossat per partides i conceptes de des-
pesa i signat pel sol·licitant o representant. Aquest pressupost i la memòria indicada 
anteriorment s’hauran d’ajustar, en el cas d’execució dels treballs per mitjans propis, 
a l’estàndard d’avaluació de costos aprovat i publicat pel Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i el Centre de la Propietat Forestal 
a les respectives convocatòries.

i) Pels conceptes dels apartats 1.1 Redacció i revisió d’instruments de gestió fo-
restal, 1.3 Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal, 2 Gestió forestal 
sostenible, 3 Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals, i 
4 Diversificació de l’economia rural, de l’annex 1, (excepte el concepte Contractes 
d’arrendament financer per l’adquisició d’un mòdul d’obtenció d’energia tèrmica 
mitjançant biomassa forestal): mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/25.000 o 
1/50.000 on estiguin definits clarament el límits de la totalitat de la finca o finques 
forestals. No és necessari en cas que la finca disposi d’un projecte d’ordenació o 
pla tècnic de gestió i millora forestal aprovat on ja hi consti.

j) Pels conceptes dels apartats 1.1 Redacció i revisió d’instruments de gestió fo-
restal, 1.3 Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal, 2 Gestió forestal 
sostenible, 3 Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals, i 
4 Diversificació de l’economia rural, de l’annex (excepte el concepte Contractes 
d’arrendament financer per l’adquisició d’un mòdul d’obtenció d’energia tèrmica 
mitjançant biomassa forestal): mapa topogràfic a escala 1/10.000 o 1/5.000 on estigui 
definida clarament l’actuació o actuacions per les quals se sol·licita l’ajut.

k) Pels conceptes dels apartats 1.1 Redacció i revisió d’instruments de gestió fo-
restal, 1.3 Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal, 2 Gestió forestal 
sostenible, 3 Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals, i 4 
Diversificació de l’economia rural, de l’annex 1 (excepte els conceptes Densifica-
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ció de la biomassa en el punt de reunió del desembosc, Contractes d’arrendament 
financer per l’adquisició d’un mòdul d’obtenció d’energia tèrmica mitjançant 
biomassa forestal i Redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa) 
documentació acreditativa de la catalogació com a finca rústica no urbanitzable 
dels terrenys objecte d’actuació, emesa per l’Ajuntament corresponent.

l) En el cas del concepte Densificació de la biomassa en el punt de reunió del 
desembosc i dels conceptes de l’apartat E, pel que fa a autònoms i persones jurídiques 
amb activitat principal forestal: acta censal tributària. No caldrà aportar aquesta 
documentació en el cas de l’autorització al DAAM a què es refereix l’apartat 6.8 
d’aquest annex.

m) En el cas del concepte Contractes d’arrendament financer per l’adquisició 
d’un mòdul d’obtenció d’energia tèrmica mitjançant biomassa forestal, memòria 
que contingui i justifiqui els següents apartats:

Interès general de la zona en aquest tipus d’instal·lacions i d’ús: organització de 
jornades, seminaris...

Situació exacta de la caldera.
Edifici a escalfar, potència requerida, disponibilitat de lloc per connectar la 

caldera, etc.
Garantia de subministrament de producte.
Disponibilitat d’emmagatzemar l’estella el temps que calgui fins al seu aprofi-

tament.
Viabilitat de transport i descàrrega.
n) En el cas dels conceptes de l’apartat 5 Transformació i comercialització de 

productes forestals, de l’annex 1:
certificació de l’autor del projecte, acreditant que les instal·lacions o inversions 

sol·licitades s’adeqüen a la normativa mediambiental vigent.
Certificat de l’Ajuntament que acrediti l’edificabilitat industrial segons les normes 

de planejament urbanístic del municipi.
El model I-5252 d’informació addicional que ha d’incloure, entre d’altres apartats, 

la informació necessària per justificar la viabilitat financera de l’empresa i de les 
inversions previstes.

o) En el cas que la despesa subvencionable superi la quantia de 30.000,00 euros 
de cost per execució d’obra, o de 12.000,00 euros en el supòsit de subministrament 
de béns d’equip o prestació de serveis per empreses de consultoria o assistència 
tècnica, la persona beneficiària ha de presentar tres ofertes de diferents proveïdors, 
amb caràcter previ a la contracció del compromís per a la prestació del servei o 
el lliurament del bé, excepte que per les característiques especials de les despeses 
subvencionables no hi hagi al mercat un nombre suficient d’entitats que ho submi-
nistrin o prestin.

En cas que no es triï l’oferta més econòmica o que al mercat no hi hagi un nombre 
suficient de proveïdors, cal presentar una memòria explicativa que ho justifiqui.

6.7 L’imprès de sol·licitud inclourà declaracions responsables sobre els aspectes 
que es relacionen a continuació i que la persona sol·licitant ratifica mitjançant la 
signatura de la sol·licitud:

a) Que el compte on s’ha d’ingressar l’import de l’ajut inclòs en l’imprès de sol-
licitud, pertany a la persona beneficiària de l’ajut.

b) No estar sotmès a les causes que impedeixin adquirir la condició de persona 
beneficiària que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general 
de subvencions i l’article 99 del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

c) No haver sol·licitat cap altre ajut per a la mateixa finalitat, llevat del su-
pòsit previst en l’apartat 5 d’aquestes bases, referit a la concurrència amb altres 
ajuts. En cas d’haver obtingut subvencions per a les mateixes despeses subven-
cionables procedents de qualsevol de les administracions o entitats públiques 
nacionals o internacionals, cal especificar la quantia, la data de concessió i 
l’ens concedent.
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d) Declaració dels ajuts de minimis rebuts per la persona sol·licitant en l’exercici 
fiscal actual i en els dos anteriors.

e) Per a empreses amb establiments oberts al públic: complir les obligacions que 
estableixen els articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística.

f) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableix la legislació vigent, si escau.

g) En el supòsit que l’empresa tingui una plantilla igual o superior a vint-i-cinc 
persones, declaració conforme l’empresa beneficiària ha previst, conjuntament amb 
els agents socials, els mitjans oportuns per prevenir i detectar casos d’assetjament 
sexual i d’assetjament per raó de sexe i intervenir-hi en llurs centres de treball.

h) El compliment de la quota de reserva per a la integració social del personal 
discapacitat que estableixi la legislació vigent, si escau.

i) En el cas de sol·licitar ajuts sotmesos al règim d’ajuts de minimis, els ajuts de 
minimis rebuts en l’exercici fiscal actual i en els dos exercicis anteriors, fent constar 
que l’ajut global de minimis que hagi rebut no supera els límits establerts.

j) Sobre la conformitat de les còpies que hagi aportat durant qualsevol fase del 
procediment amb l’original corresponent.

k) Declaració responsable de la persona sol·licitant de la titularitat de l’explotació. 
No és necessari presentar aquesta declaració en els casos compresos en el concepte 
Densificació de la biomassa en el punt de reunió del desembosc i la Gestió forestal 
conjunta, dels apartats 1.2 i 4.2, respectivament, de l’annex 1 i en el cas de sol·licitar 
bens mobles de l’apartat 5 Transformació i comercialització dels productes forestals 
de l’annex 1.

6.8 La presentació de la sol·licitud de l’ajut per part de la persona interessada 
comportarà l’autorització al DAAM per a obtenir els certificats o verificar les 
dades necessàries per a la tramitació de l’ajut a emetre per altres administracions 
o entitats públiques. Si la persona sol·licitant denega expressament l’autorització 
esmentada, mitjançant l’imprès de sol·licitud, caldrà que aporti el certificat o els 
certificats corresponents.

6.9 D’acord amb els articles 71 i 42.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, 
de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, si la sol·licitud no reuneix els requisits o no s’aporta la documentació exigida 
es requerirà a la persona sol·licitant l’esmena de les faltes o l’aportació del docu-
ments necessaris per tal de complimentar la sol·licitud, en el termini de deu dies. 
En cas de no fer-ho així es considerarà a l’interessat desistit de la seva sol·licitud, 
prèvia resolució.

—7 Compromisos i obligacions de les persones beneficiàries
a) Dur a terme les actuacions subvencionada d’acord amb la memòria, les bases 

i la resolució de concessió.
b) Comunicar al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i 

Medi Natural qualsevol modificació en les actuacions subvencionades o en el seu 
cost o qualsevol canvi en la destinació de la subvenció. Les modificacions que es 
proposin han de ser acceptades per l’òrgan que concedeix la subvenció i és necessari 
que estiguin degudament motivades, que no impliquin variar la finalitat de l’ajut i 
que es presentin abans que finalitzi el termini per a la realització dels treballs. La 
resolució per la qual s’accepten les modificacions ha d’indicar si aquestes impliquen 
la modificació de l’import de la subvenció. En cas de manca de resolució i notificació 
en el termini d’un mes es considera que les modificacions no s’accepten.

c) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació del Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i a les actuacions de control de la 
Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura de Comptes o altres òrgans 
competents i aportar tota la informació i documentació que els sigui requerida en 
l’exercici de les actuacions anteriors.

d) Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents 
degudament auditats en els termes exigits en la legislació mercantil i sectorial 
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aplicable, així com els estats comptables dels quals es desprenguin les actuacions 
objecte de la subvenció, i conservar els documents justificatius de l’aplicació dels 
fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les 
actuacions de comprovació i control.

e) Fer constar en qualsevol element publicitari o de difusió de l’activitat sub-
vencionada la col·laboració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural i del cofinançament dels fons FEADER. Els beneficiaris 
d’actuacions amb cofinançament del fons FEADER amb un import total d’inversió 
superior a 50.000,00 euros hauran de col·locar una placa explicativa i les d’import 
superior a 500.000,00 euros una tanca publicitària. El model i contingut d’aquestes 
plaques o tanques es comunicarà a les respectives convocatòries.

f) Mantenir durant cinc anys a partir de la data de certificació de l’actuació 
subvencionada, l’ús forestal dels terrenys o, en el seu cas, la finalitat per la qual 
la subvenció ha estat atorgada. El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural tramitarà la inscripció en el Registre de la Propietat, 
de la concessió de la subvenció, d’acord amb l’article 31.4 de la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, general de subvencions. A més s’obliguen específicament al que 
estableix l’annex 2 per a cada concepte subvencionable.

—8 Tramitació i resolució
8.1 El procediment de concessió de la subvenció es farà en règim de concur-

rència competitiva.
8.2 La Comissió de Valoració podrà sol·licitar a l’òrgan instructor tots els 

documents i els informes que consideri necessaris per a l’elaboració de l’informe 
d’avaluació.

8.3 Quan les sol·licituds subvencionables superin les disponibilitats pressupos-
tàries, la Comissió de Valoració determinarà l’assignació del pressupost, d’acord 
amb els criteris d’atribució i, si s’escau prioritats, que estableix l’apartat 4 d’aquestes 
bases reguladores.

8.4 D’acord amb la documentació presentada i l’informe de la Comissió de 
Valoració, l’òrgan instructor elevarà la proposta de resolució corresponent a l’òrgan 
competent per resoldre.

8.5 La concessió de les subvencions de finques de titularitat pública i totes les 
corresponents als apartats 5 (transformació i comercialització dels productes fores-
tals), 3.3 (Infraestructures en la prevenció d’incendis), de l’annex 1, i als conceptes 
1.1.3 (Redacció i revisió de projectes d’ordenació), 4.1.1 (Tractament i desembosc 
de biomassa forestal) i 4.1.2 (Diversificació de la biomassa en el punt de reunió del 
desembosc), de l’annex 1, d’empreses no titulars dels terrenys, i 4.1.3 (Contractes 
d’arrendament financer per l’adquisició d’un model d’obtenció d’energia tèrmica 
mitjançant biomassa forestal) i 4.1.4 (Redacció d’estudis d’avaluació de disponibilitat 
de biomassa) de l’annex 1, es fa per resolució del/de la director/a general del Medi 
Natural i Biodiversitat. La concessió de les subvencions corresponents als conceptes 
1.1.1 (redacció i revisió de plans de gestió forestal i millora forestal) i 1.1.2 (redacció 
i revisió de plans simples de gestió forestal) de l’annex 1, als apartats 1.2 (Gestió 
forestal conjunta), 1.3 (Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal), 
2 (Gestió forestal sostenible), 3.1 (Recuperació del potencial forestal), 3.2 (Gestió 
forestal en la prevenció d’incendis), 4.2 (Producció de tòfona i pinyó) i del concepte 
4.1.1 (Tractament i desembosc de biomassa forestal), de l’annex 1, de finques de 
titularitat privada, es fa per resolució del/de la director/a gerent del Centre de la 
Propietat Forestal, per delegació del Consell Rector, en base a la proposta elaborada 
per la Comissió de Valoració prevista a la base 8.2 que li és presentada pel/per la 
cap de l’òrgan que tramita el procediment.

8.6 En la resolució de concessió hi figuraran, com a mínim, l’import màxim 
de l’ajut, les condicions que haurà de complir la persona beneficiària, el termini 
d’execució i de justificació de les actuacions subvencionades, la llista de reserva 
dels sol·licitants admesos a la convocatòria i la procedència dels fons amb els que es 
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finança l’ajut i l’import que prové del FEADER (indicant a quin Eix del Programa 
pertany l’ajut), així com la resta de fons. En els cas d’ajuts sotmesos al règim de 
minimis, cal indicar la referència al Reglament (CE) 1998/2006, de la Comissió, 
de 15 de desembre, relatiu a l’aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE als ajuts 
de minimis (DOUE L-379, de 28.12.2006). Així mateix, s’ha de fer constar que la 
fermesa de la resolució de concessió de l’ajut comporta que la persona beneficiària 
declara tàcitament que es troba al corrent de les seves obligacions amb l’Adminis-
tració tributària, la Seguretat Social i amb la Generalitat de Catalunya.

8.7 La resolució de concessió es pot modificar en cas d’alteració de les condicions 
que van determinar l’atorgament, ja siguin les relatives a la persona beneficiària o 
com a conseqüència d’una decisió de l’administració.

8.8 Els imports proposats per atorgar seran elaborats a partir dels criteris tècnics 
obtinguts en les inspeccions corresponents i tenint com a referència els imports 
màxims i percentatges d’atorgament indicats per a cada concepte subvencionable 
a l’annex 3.

8.9 Si en la resolució de la convocatòria no s’han pogut atendre totes les sol-
licituds per manca de disponibilitats pressupostàries, en el supòsit que es produeixin 
renúncies, revocacions de les subvencions concedides o ampliacions posteriors 
de crèdit de la convocatòria, es podran fer atorgaments seguint la llista de reserva 
prevista a l’apartat 8.6.

8.10 D’acord amb el que disposa el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, les sol-
licituds que s’hagin desestimat per manca de crèdit pressupostari, es podran tornar 
a presentar en el proper exercici, tot i que s’hagin iniciat les obres amb posterioritat 
a la primera sol·licitud.

8.11 Es podrà resoldre per blocs sencers de prioritat si així ho estableix la convo-
catòria, per motius d’eficàcia i eficiència i fins esgotar la dotació pressupostària.

—9 Justificació i pagament
9.1 Les persones beneficiàries han de realitzar les actuacions objecte dels ajuts 

i justificar-les en el termini que s’indiqui a les convocatòries, per tal que es pugui 
procedir a la certificació i comprovació de l’execució de les activitats previstes.

9.2 La documentació justificativa a presentar és la següent:
Finalització de treballs: document de comunicació de finalització de treballs 

normalitzat que es tramet junt amb la resolució d’atorgament.
Justificació:
a) Per a tots els conceptes que impliquin un treball o activitat sobre el terreny, 

una memòria d’actuació, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats 
obtinguts. Es pot justificar com a despesa fins a un 5% del total atorgat en con-
cepte de despeses de redacció de memòria, pressupost i direcció d’execució de les 
actuacions atorgades.

b) Per a tots els conceptes de l’annex 1 memòria justificativa del cost de les 
activitats realitzades, la qual ha de contenir:

Relació classificada per conceptes de les despeses i/o inversions de l’activitat, 
amb identificació del creditor i del document, del seu import, data d’emissió i data 
de pagament, així com el percentatge imputat, en el seu cas. Aquesta relació ha 
d’anar agrupada en funció del concepte del pressupost que es va presentar en el 
moment de demanar la subvenció. En el cas de desviacions respecte al pressupost 
cal indicar-ne els motius.

Originals i còpies de les factures de les despeses o inversions imputades a la sub-
venció o dels documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil 
o amb eficàcia administrativa i documentació que n’acrediti el pagament.

En cas d’executar-se els treballs amb mitjans propis, les persones beneficiàries 
podran presentar una declaració valorada, adequada al pressupost presentat en la 
sol·licitud, de les actuacions objecte de subvenció. Aquesta declaració valorada 
haurà de detallar la despesa degudament desglossada i ajustar-se a l’estàndard de 
valoració que la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i el Centre de 
la Propietat Forestal publiquin a les respectives convocatòries. La declaració serà 
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comprovada, i si s’escau conformada pels tècnics competents de l’Administració, 
els quals s’ajustaran als imports màxims que s’estableixen per cada actuació.

Justificació de la titularitat (nota simple del Registre de la Propietat (preferent-
ment) o escriptura pública, registrada, completada i compulsada). No cal presentar 
aquesta documentació en els casos compresos en el concepte Densificació de la 
biomassa en el punt de reunió del desembosc, la gestió forestal conjunta 1.2 i en 
l’apartat 5 Transformació i comercialització dels productes forestals (béns mobles). 
En el cas d’ens locals també es podrà aportar un certificat de l’Ajuntament en què 
faci constar que la finca consta a l’inventari de béns immobles de l’Ajuntament. 
En el cas de sol·licitar la millora de camins, l’ens local haurà d’acreditar mitjançant 
certificat la seva titularitat o la pertinença a la xarxa viària municipal o pública i que 
l’Ajuntament és el responsable de la seva gestió. Les acreditacions de la titularitat 
esmentades no caldran en el cas de forests de titularitat pública. En el cas d’associ-
acions forestals, dels Consells Comarcals i ADF, autorització dels propietaris dels 
terrenys així com l’acceptació d’aquesta i dels drets i deures que es puguin derivar 
de la concessió de l’ajut. L’autorització de les ADF pot ser substituïda per un cer-
tificat emès pel secretari d’un dels Ajuntaments membres de l’ADF. Pel concepte 
Tractament i desembosc de biomassa forestal i en el cas de les persones físiques 
donades d’alta com a autònoms i les persones jurídiques, que realitzin l’activitat 
forestal per la qual s’atorga l’ajut (activitat principal forestal) i no siguin propietaris 
dels terrenys on es realitza l’activitat, autorització dels titulars dels terrenys, per 
realitzar els treballs i percebre l’ajut.

c) El concepte 1.2.5 de l’annex 1 serà certificat per mitjà de factures i amb la 
presentació d’un document signat per l’associació i un/a facultatiu/va forestal, on 
se certifiqui l’adjudicació per una part i que s’ha assumit la direcció de la/les actu-
ació/ons corresponent/s per l’altra, indicant en tot cas les dades del/de la tècnic/a, 
el seu número de col·legiat/ada i que aquesta no rep cap altra subvenció per aquell 
mateix concepte.

d) Els conceptes 4.1.1 i 4.1.2 de l’annex 1 requeriran la comprovació de la biomassa 
forestal apilada a carregador en el cas del primer concepte i de la seva densificació 
pel segon concepte, mitjançant la comunicació d’inici de procés per part del sol-
licitant i aixecament de l’acta corresponent per part del tècnic responsable de la 
tramitació de l’expedient.

e) Per al concepte 4.1.3 i per a l’apartat 5 de l’annex 1 en el cas d’adquisicions 
mitjançant contractes d’arrendament financer (leasing), s’haurà de presentar d’acord 
amb el que estableixen el Reglament CE 1685/2000, de 28 de juliol, i el Reial decret 
117/2001, de 9 de febrer, la següent documentació:

Original i còpia del contracte d’arrendament financer (leasing) amb opció de 
compra.

Original i còpia del comprovant de la presentació d’una garantia d’opció de 
compra definitiva per l’import de la subvenció atorgada.

La garantia ha de tenir els requisits exigits a l’article 3 del Decret 221/1999, de 27 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Caixa General de Dipòsits, i s’unifica 
el règim de les garanties que davant seu es poden presentar i s’ha de dipositar davant 
la Caixa General de Dipòsits del Departament d’Economia i Finances fins que s’hagi 
executat la compra de la màquina (valor residual) en el cas de l’apartat 5; i, per al 
cas del concepte 4.1.3, fins que s’hagin presentat els rebuts dels venciments pagats, 
per imports igual o superior a l’ajut atorgat, corresponents a les dues convocatòries 
consecutives objecte de subvenció.

En el cas de maquinària mòbil, a més de les factures i comprovants de pagaments 
originals, s’haurà de presentar la fitxa tècnica del vehicle o permís de circulació i 
en el cas d’obra civil la llicència municipal.

En els altres casos, es presentaran originals i còpies de les factures o documents 
de valor probatori equivalent i originals i còpies dels comprovants de pagament 
anteriors a la data límit per justificar indicada a la convocatòria i posteriors al darrer 
dia de presentació de sol·licituds de la convocatòria anterior.
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9.3 Totes les factures han de ser originals i còpies i detallar clarament el concepte 
facturat, especificant com a mínim l’import, les unitats i ubicació, paratge, camí o 
expedient a que fa referència. Les factures s’han d’adaptar a l’article 13 de l’Ordre 
d’1 d’octubre de 1997, sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions.

9.4 Els comprovants de pagament han de ser documents bancaris. S’ha de 
presentar original i còpies dels documents bancaris. En el cas de pagaments en 
metàl·lic aquests no podran ser superiors a 3.000,00 euros i es justificaran mitjan-
çant rebuts de pagament, datats i signats amb el NIF del cobrador i amb l’expressió 
Rebut en metàl·lic.

9.5 En el cas d’ens locals, la justificació es realitzarà mitjançant certificació 
de l’òrgan competent, en el que consti la realització de les activitats subvenci-
onades i els seus imports, així com l’aprovació de les factures o documents de 
valor probatori equivalent, amb indicació de la partida pressupostària a la qual 
s’imputaran. També haurà de presentar un certificat de l’interventor o assimilat 
que acrediti el compliment de la Llei 30/2007, de contractes del sector públic, 
pel que fa als procediments d’adjudicació de les actuacions subvencionades i 
el que estableix l’article 31.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, per tal de justificar l’import de la despesa subvencionable. Aquest 
certificat ha de contenir de forma sistemàtica el detall dels procediments i formes 
d’adjudicació utilitzats.

Les actuacions que s’executin per mitjans propis, es justificaran mitjançant 
certificat emès per l’ens local conformement a les actuacions han estat realitzades 
amb mitjans propis de l’entitat així com mitjançant una memòria explicativa del 
compliment de la finalitat i una memòria econòmica consistent en una declaració 
valorada que haurà de contenir, com a mínim, la declaració del beneficiari sobre 
el nombre d’unitats físiques considerades com a mòdul, la quantia de la subvenció 
calculada sobre la base de les activitats quantificades a la memòria d’actuació i els 
mòduls corresponents de les actuacions objecte de subvenció ajustada a l’estàndard 
de valoració que el DAAM facilitarà a la seva pàgina web a l’adreça http://www10.
gencat.cat/sac/AppJava/document.jsp?doc=7_10003.pdf.

9.6 Es permet, bé una certificació parcial no definitiva quan s’hagi executat 
almenys el 50% de la inversió subvencionada i una final per la resta d’actuacions 
realitzades, o bé una certificació final pel volum total de treballs realitzats. El 
termini fins al qual es podran realitzar certificacions parcials no definitives serà 
el que s’indiqui a cada convocatòria. Un cop vençut aquest termini només serà 
possible fer la certificació final.

9.7 Segons l’article 17 de l’Ordre d’1 d’octubre de 1997 sobre tramitació, justi-
ficació i control d’ajuts i de subvencions, l’IVA dels justificants queda exclòs de la 
subvenció si el beneficiari no és consumidor final i se’l pot deduir. Segons l’article 
71 del Reglament (CE) núm. 1698/2005 l’IVA no és subvencionable en el cas d’ens 
locals que siguin beneficiaris d’ajuts amb cofinançament FEADER.

9.8 Els òrgans competents del DAAM 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. A aquests efectes, 
les persones beneficiàries han de facilitar tota la informació complementària que 
els sigui requerida pel DAAM.

9.9 El pagament de la subvenció es realitzarà amb una certificació prèvia dels 
serveis competents del DAAM segons la qual l’activitat i la despesa realitzades 
estan degudament justificades, i s’efectuarà dins l’exercici pressupostari, sense 
perjudici de les excepcionalitats que es puguin produir.

El pagament podrà ser:
a) Pagament a compte amb certificació parcial i pagament de la resta amb cer-

tificació final.
b) Pagament de tota la subvenció amb la certificació final.
En tots dos casos es realitzarà amb la certificació prèvia, ja sigui parcial no 

definitiva o final, de l’òrgan competent per a la tramitació de les subvencions 

http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/document.jsp?doc=7_10003.pdf
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conformement l’activitat i la despesa o inversió s’ha dut a terme d’acord amb les 
condicions de la resolució d’atorgament i està degudament justificada.

9.10 Les persones beneficiàries, per a rebre l’import de les subvencions han 
d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i amb la Seguretat 
Social en el moment que el DAAM realitzi les comprovacions corresponents amb 
l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat 
Social, així com no tenir deutes de cap mena amb la Generalitat de Catalunya. No 
caldrà aportar els certificats acreditatius en el cas de l’autorització al DAAM a què 
es refereix l’apartat 6.10.

9.11 Les persones beneficiàries estan obligades a facilitar tota la informació 
que els sigui requerida per la Intervenció General de la Generalitat, la Sindicatura 
de Comptes o altres òrgans competents, d’acord amb el que estableix el Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya.

—10 Préstecs i bestretes als ajuts atorgats
10.1 Les diferents convocatòries que es puguin establir en relació amb aquestes 

bases podran determinar les condicions i característiques per les quals les persones 
beneficiàries dels ajuts podran sol·licitar un préstec a l’Institut Català de Crèdit 
Agrari (ICCA) o una bestreta al DAAM, en el termini de tres mesos a comptar de 
la notificació de concessió de l’ajut.

10.2 Amb la sol·licitud prèvia per part de les persones beneficiàries, es podrà 
concedir una bestreta de fins al 100% de l’import de la subvenció atorgada, i no 
s’exigeixen garanties.

10.3 Si la bestreta es pagués amb fons FEADER aquesta només podrà ser 
del 20% del cost total de la inversió i amb una garantia bancària o equivalent del 
110% de l’import avançat, d’acord amb l’article 56 del Reglament (CE) 1974/2006 
i posteriors modificacions.

10.4 Amb la sol·licitud prèvia per part de la persona beneficiària, es podrà 
concedir un préstec de l’ICCA de fins al 100% de l’import de la subvenció atorgada, 
amb els requisits que a cada convocatòria es puguin establir.

—11 Invalidesa de la resolució de concessió i reintegrament de les quantitats 
percebudes indegudament

11.1 Són causes d’invalidesa de la resolució de concessió, que comporten 
l’obligació de tornar les quantitats percebudes, les que estableix l’article 36 de la 
Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

11.2 També procedirà el reintegrament de les quantitats percebudes i l’exigència 
d’interès de demora corresponent des del moment del pagament de l’ajut fins a la 
data en què s’acordi la procedència del reintegrament, en els casos que estableixen 
l’article 37 de la Llei 38/2003, general de subvencions, i l’article 99 del Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 
finances públiques de Catalunya. En el cas d’ajuts sotmesos al règim de minimis, 
també es pot procedir a exigir el reintegrament si se superen els límits que estableix 
l’article 2.2 del Reglament (CE) 1998/2007, de la Comissió, de 15 de desembre de 
2007, sobre aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat CE dels ajuts de minimis i 
d’acord, si s’escau, amb el que estableix l’article 3.2 del mateix Reglament. Igualment 
procedirà el reintegrament en el supòsit que estableix l’article 30.2 del Reglament 
(UE) núm. 65/2011, de la Comissió de 27 de gener.

11.3 El reintegrament de les quantitats percebudes indegudament es regeix pel 
que estableix el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, i per allò que resulti 
aplicable de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i les normes de desenvolupament. El 
procediment de reintegrament de subvencions es regirà per les disposicions generals 
sobre procediment administratiu que estableix el títol VI de la Llei 30/1992, de 26 
de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i el procediment 
administratiu comú, sens perjudici de les especialitats que estableixi la normativa 
aplicable en matèria de subvencions.
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—12 Incompliments parcials
12.1 D’acord amb l’article 30 del Reglament (UE) 65/2011, de la Comissió, de 27 de 

gener, en els supòsits en què la diferència entre l’import de la justificació de la inversió 
presentada per la persona beneficiària i l’import de la justificació de la inversió després 
dels controls d’admissibilitat superi el 3%, s’aplicarà una reducció a l’ajut igual a la 
diferència entre els ajuts corresponents als dos imports de justificació de la inversió 
esmentats. No obstant això, no s’aplicarà cap reducció si la persona beneficiària pot 
demostrar que no és responsable de la inclusió de l’import no subvencionable. Aquestes 
reduccions també s’aplicaran a les despeses no subvencionables identificades durant 
els controls realitzats sobre el terreny i a posteriori.

D’acord amb l’article 31.2 del Reglament (CE) núm. 1975/2006, de la Comissió, 
de 7 de desembre, i posteriors modificacions, quan es descobreixi que la persona 
beneficiària ha efectuat deliberadament una declaració falsa, l’operació de què es 
tracti restarà exclosa de l’ajut i es recuperaran tots els imports que s’hagin abonat 
per l’esmentada operació. A més, la persona beneficiària restarà exclosa de l’ajut 
per la mesura en qüestió durant l’any civil de què es tracti i durant l’any següent.

12.2 En cas de realitzar menys del 50% de la inversió subvencionada s’invalidarà 
la resolució de la subvenció concedida.

Per aplicar aquest percentatge es tindran en compte les renuncies sempre que 
s’hagin presentat dins el termini de la certificació parcial no definitiva que es fixa 
a la convocatòria.

Si s’escau aquesta penalització s’aplicarà sobre l’ajut resultant després de l’apli-
cació de la penalització de l’apartat anterior.

—13 Inspecció i control
Els òrgans competents del DAAM tenen la facultat de realitzar els controls que 

considerin necessaris per comprovar les dades que justifiquen l’atorgament de l’ajut 
i d’inspeccionar les explotacions per comprovar que es compleixen la destinació 
dels ajuts, els requisits i compromisos establerts en aquestes bases reguladores i 
el compliment de la normativa sobre els controls que regula els ajuts finançats pel 
FEADER.

—14 Infraccions i sancions
D’acord amb l’article 30.2 del Reglament (UE) 65/2011, de la Comissió, de 27 de 

gener, quan es descobreixi que la persona beneficiària ha efectuat deliberadament 
una declaració falsa, l’operació de què es tracti restarà exclosa de l’ajut i es recu-
peraran tots els imports que s’hagin abonat per l’esmentada operació. A més, la 
persona beneficiària restarà exclosa de l’ajut per la mesura en qüestió durant l’any 
civil de què es tracti i durant l’any següent.

Sens perjudici del que s’estableix en el paràgraf anterior, el règim sancionador 
aplicable a aquesta línia d’ajuts és el que preveuen el Decret legislatiu 3/2002, de 
24 de desembre, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, i la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, sens perjudici de les especialitats que es puguin derivar de la normativa 
sectorial aplicable.

En relació amb les declaracions responsables, aquestes comporten que la persona 
interessada disposa de la documentació pertinent acreditativa de les dades declara-
des. Si l’Administració comprova la inexactitud o falsedat de les dades declarades, 
aquest fet comporta, amb l’audiència prèvia a la persona interessada, deixar sense 
efecte el tràmit corresponent. Si aquesta conducta està tipificada com a infracció 
en la legislació aplicable, dóna lloc a la incoació de l’oportú expedient sancionador 
d’acord amb el règim sancionador a què fa referència l’apartat anterior.

ANNEX 3

Bases reguladores especíiques dels ajuts a la gestió forestal sostenible

—1 Planificació i foment de la gestió forestal conjunta
1.1 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal
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1.1.1 Condicions tècniques i d’aplicació
a) Els conceptes 1.1.1, 1.1.2 i 1.1.3 de l’annex 1 inclouran la redacció i revisió de 

plans tècnics de gestió i millora forestal, plans simples de gestió forestal i projectes 
d’ordenació, respectivament, amb les condicions següents:

En el cas de les revisions d’IOF a partir del cinquè any, únicament serà subvenci-
onable la redacció de plans o projecte de finques afectades per catàstrofes naturals, 
sempre que aquesta comporti la variació significativa de l’objectiu i planificació 
del document anterior, i aquelles que de forma justificada requereixin una millor 
adaptació del planejament inicial, prèvia valoració de l’òrgan corresponent de la 
seva aprovació, o es trobin en el darrer any de la seva vigència. El cost de la revisió 
serà assimilable al de redacció segons sigui necessària la realització de l’inventari 
forestal en cada estrat establert.

En el cas de terrenys forestals propietat d’ens locals amb una superfície superior 
a 400 ha, de les quals més del 50% sigui arbrada, únicament serà subvencionable 
la redacció de projectes d’ordenació.

b) Els PTGMF i els PSGF així com les seves revisions s’hauran d’ajustar al que 
preveu l’Ordre MAB/394/2003, de 18 de setembre (DOGC 3981, de 6.10.2003), 
per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans 
tècnics de millora forestal i dels plans simples de gestió forestal i a la Resolució 
AAM/1302/2011, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat a les instruccions 
per a la redacció d’instruments d’ordenació forestal corresponents a finques de 
titularitat privada.

c) Els projectes d’ordenació, així com les seves revisions, de terrenys forestals de 
titularitat pública es redactaran d’acord amb la normativa vigent i les instruccions 
que dicti el Servei de Gestió Forestal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural. El document final es facilitarà en paper i en 
suport digital. Es presentaran tres exemplars de l’instrument d’ordenació per al qual 
se sol·licita l’ajut. Es presentarà un exemplar addicional en cas que la finca estigui 
dins d’un espai natural d’interès especial.

d) Tots els projectes d’ordenació hauran de ser redactats i signats per enginyers 
de forests o enginyers tècnics forestals.

e) L’inventari forestal es realitzarà segons les instruccions fixades pel De-
partament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural o en la 
normativa corresponent en funció del tipus d’instrument d’ordenació forestal i els 
objectius fixats.

f) A més dels requisits que estableixen els apartats anteriors de la present base, 
els projectes d’ordenació i plans tècnics de gestió i millora forestal, així com les 
seves revisions, hauran de recollir la Xarxa de perímetres de protecció prioritària 
i un apartat exclusiu referent a la prevenció d’incendis de la superfície planificada 
quan almenys el 50% d’aquesta estigui situada dins de municipis catalogats com 
d’alt risc d’incendi forestal (Decret 64/1995, de 7 març, DOGC núm. 2022).

g) D’acord amb el Decret 377/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula la gestió 
dels fons de millores per a la conservació i el manteniment dels boscos d’utilitat 
pública propietat de les entitats locals, serà condició exigible per al pagament dels 
ajuts atorgats, que estigui aprovat el pla anual de millores de l’exercici anterior a 
la data de certificació.

h) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 
cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva 92/43/CEE del Consell, de 21 de maig de 
1992, relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la flora i la fauna silvestres 
(Directiva Hàbitats).

1.1.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament.
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:
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Concepte (IMS)
1.1.1 i 1.1.2 Plans tècnics de gestió i millora forestal, plans simples  
de gestió forestal: 
En el cas dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF)  
fins a 30 ha 931,50 euros
En el cas dels plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a 10 ha  574,40 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 a les zones que no requereixin la realització d’inventari  
forestal 19,50 euros/ha
Per als estrats de vegetació que requereixin la realització  
d’inventari forestal simple 24,20 euros/ha
Per als estrats de vegetació que requereixin la realització  
d’inventari forestal complet 31,55 euros/ha
1.1.3 Projectes d’ordenació 
Per a la redacció: 44,20 euros/ha
Per a les revisions: 22,10 euros/h

b) Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables 
són els següents:

Per als conceptes 1.1.1 i 1.1.2 és del 100%.
Pel concepte 1.1.3 és de:
Zones arbrades amb inventari dasocràtic i planificació: 100%.
Zones arbrades amb estimació pericial i planificació: 60%.
Zones arbrades sense inventari però amb planificació: 40%.
Zones arbrades amb estimació pericial sense planificació: 30%.
Zones arbrades sense inventari ni planificació: 15%.
Zones no arbrades amb inventari i planificació: 75%.
Zones no arbrades sense inventari però amb planificació: 30%.
Zones no arbrades sense inventari ni planificació: 7%.
1.1.3 Compromisos dels beneficiaris
Manteniment de la superfície ordenada de la/les finca/ques durant 5 anys per 

part del titular de l’instrument o de qui se subrogui en la seva posició excepte les 
superfícies on es planifiqui un canvi d’ús del sòl per mitja de rompudes forestals, 
en el moment d’aprovació de l’instrument d’ordenació forestal corresponent.

En el cas de titulars de terrenys de titularitat pública, el beneficiari de la subvenció 
estarà obligat a comunicar al Servei Territorial del DAAM del seu àmbit, el nom 
de l’adjudicatari final encarregat de la redacció del document (PTGMF o PO) en 
el moment de la resolució del corresponent concurs. A partir d’aquest moment el 
beneficiari, per si mateix o mitjançant l’encarregat de la redacció, estarà obligat 
a subministrar al tècnic forestal del Servei Territorial que es determini i amb la 
periodicitat que es fixi, tota la informació que aquest sol·liciti sobre la marxa dels 
treballs de camp o la redacció del document subvencionat.

1.2 Gestió forestal conjunta.
1.2.1 Condicions tècniques i d’aplicació
a) Pel concepte 1.2.1 de l’annex 1 es consideraran com a subvencionables les 

despeses de constitució d’associacions sempre que l’ajut per aquestes se sol·liciti 
dins l’any següent a la notificació de la inscripció en el Registre d’associacions o 
des de la sol·licitud d’inscripció en el Registre esmentat. En aquest segon cas, en el 
moment de la certificació de la despesa, caldrà disposar de la resolució d’inscripció 
corresponent.

b) Les actuacions de divulgació i sensibilització inclouen les despeses de ma-
quetació i edició de fulletons d’informació tècnica i/o per la difusió de cursos i 
jornades forestals.
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c) El concepte 1.2.3 de l’annex 1 inclou les despeses de manteniment d’associ-
acions per la compra de material. Podrà sol·licitar-se durant els primers 5 anys des 
de la constitució de l’associació forestal.

d) Els projectes d’actuació silvícola conjunta, s’elaboraran en el marc d’objec-
tius comuns definits en els estatuts de l’associació o en el document jurídic fixat 
de l’agrupació de propietaris corresponent i s’elaboraran amb la finalitat de reduir 
els costos d’execució de les actuacions aprovades en els instruments de gestió 
corresponents.

S’inclou en aquest concepte l’elaboració de projectes i l’assessorament previ cor-
responent, per la recuperació del potencial forestal després de catàstrofes, a partir 
de reforestacions, selecció de tanys de planifolis i aclarides de plançoneda, per 
l’execució de tallades per la reducció de la càrrega de combustible en la prevenció 
de grans incendis forestals definides en el punt 3.2.1 de l’annex 1, per la mobilit-
zació de fusta i aquelles que es valorin en el marc de la gestió forestal sostenible i 
l’execució d’actuacions de forma conjunta.

El projecte inclourà com a mínim: l’anàlisi de la situació inicial i característiques 
de la massa, objectiu i planificació, característiques tècniques d’execució, pressupost 
final i cartografia. Serà necessària la signatura de la propietat o representant legal 
i del facultatiu forestal.

El pressupost del projecte podrà incloure el suport tècnic previ, materialitzat en 
despeses d’assessorament, necessàries per la seva correcta redacció.

Únicament serà tramitat un projecte per cada expedient o associació existent i es 
requerirà, si escau, el visat corresponent i/o l’aprovació per part del DAAM.

e) El concepte 1.2.5 de l’annex 1 inclou les despeses de direcció de l’actuació 
o actuacions planificades en el projecte corresponent, d’acord amb el punt 1.2.4 
de l’annex 1, per tal que aquestes puguin desenvolupar-se de forma adequada pel 
compliment dels objectius inicialment fixats i donar continuïtat a la gestió forestal 
del conjunt de propietaris.

1.2.2 Imports màxims subvencionables i percentatge d’atorgament.
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
1.2.1 Despeses de creació d’associacions 18.946,70 euros/ut
1.2.2 Actuacions de divulgació i sensibilització 3.684,10 euros/ut
1.2.3 Despeses de manteniment d’associacions 6.315,60 euros/ut
1.2.4 Elaboració de projectes per l’actuació  
forestal conjunta 15.788,90 euros/ut
1.2.5 Direcció d’actuacions silvícoles associades  
al concepte 1.2.4 3.157,80 euros/ut

b) El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és del 80% 
per a tots els conceptes.

1.3 Difusió de tècniques silvícoles i assessorament forestal.
1.3.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) Seran objecte d’ajuda l’assessorament d’actuacions i/o treballs silvícoles de 

caràcter singular, proves pilot que fixin criteris d’actuació general, que per la seva 
dificultat d’execució precisin la redacció prèvia d’un projecte i la seva posterior 
direcció i seguiment. També s’inclou la direcció d’obres de les mesures correctores 
en la construcció d’infraestructures.

b) Per les actuacions silvícoles el concepte inclou la redacció d’un projecte i 
la direcció o seguiment de l’actuació singular, per la seva dificultat d’execució i 
resposta de la massa al seu tractament.

Per les actuacions silvícoles es requerirà l’aprovació d’un projecte o memòria 
dins el període 2008-2013, a partir de la modificació corresponent de l’Instrument 
d’Ordenació Forestal, si escau, i inclourà la valoració del seguiment i direcció de 
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l’actuació planificada. El projecte tindrà com a mínim els següents apartats: ca-
racterístiques inicials i finals de la massa, objectius i planificació, execució de les 
actuacions, valoració econòmica de l’actuació i pressupost de la seva direcció.

Per la direcció d’infraestructures serà necessari realitzar un mínim de 2 visites 
de seguiment per quilòmetre construït i una més per obra executada en el mateix 
tram. Serà necessari per la certificació la presentació d’actes de direcció signades 
per la propietat o gestor i el director de l’obra. L’import màxim de l’actuació en la 
visita s’estableix en 95,05 euros.

Els tractaments singulars de les masses que comportin tallades específiques 
i diferents de la resta de tractaments genèrics, que garanteixin en tot moment la 
persistència de la massa, requereixen un anàlisi previ inventarial i fixar els condici-
onants tècnics més adequats per la seva viabilitat, així com la direcció de l’actuació 
en base a un marcatge previ de tallades i el seu seguiment posterior. S’inclou en 
aquest concepte les tallades per bosquets, tallades arreu per faixes i altres d’especial 
singularitat.

c) En el cas d’infraestructures s’inclou la direcció d’obra o seguiment de l’aplica-
ció de mesures correctores en la construcció dels vials que millorin l’accessibilitat 
de la finca. No s’inclou en aquest concepte les mesures requerides en els camins 
o pistes de desembosc.

Les mesures correctores en la construcció dels vials seran les recollides en els 
instruments de gestió forestal i/o en les resolucions corresponents en funció de la 
inclusió del camí en espais protegits.

1.3.2 Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament.
a) L’import màxim subvencionable.
Concepte: disseny i direcció d’actuacions forestals singulars: 1.973,60 euros/ut.
b) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els 

següents:
En forests d’utilitat pública o protectors: 100%
En forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais naturals protegits (PEIN 

i Xarxa Natura 2000): 90%.
Per a actuacions incloses en IOF aprovat: 80%.
Per a zones incloses en espai protegit: 70%.
Per la resta de casos: 60%.
Als efectes d’aplicar els percentatges sobre l’import màxim subvencionable pel 

fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini de 
presentació de sol·licituds.

1.3.3 Compromisos dels beneficiaris.
Manteniment de l’ús forestal durant 5 anys.

—2 Gestió forestal sostenible (GFS)
2.1 Millora d’infraestructures.
2.1.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) Per les actuacions sotmeses a procediment d’avaluació d’impacte ambiental 

o informe preceptiu del DAAM, únicament es podrà sol·licitar ajut un cop s’hagi 
resolt el procediment.

b) L’arranjament substancial dels camins consistirà en la consolidació del ferm 
fortament alterat, dels trencaaigües i de les cunetes, segons la tipologia del camí, 
en el repàs per l’eliminació de la vegetació o retirada de material del ferm o bé la 
millora en el traçat del mateix.

L’ajut a l’arranjament a un mateix vial únicament es podrà atorgar un cop durant 
tot el període 2008-2013 i no inclourà la d’aquells camins construïts durant aquest 
període.

c) No es consideraran subvencionables les vies de treta de caràcter temporal 
(ròssecs).

d) L’obra civil del concepte 2.1.3 inclou drenatges amb tubs, guals de formigó, 
murs de contenció, ponts i passos superiors i inferiors per la fauna.
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Per aquest concepte s’haurà de presentar un projecte o memòria valorada.
e) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 

cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva Hàbitat.

f) La densitat viària màxima subvencionable s’establirà a les respectives con-
vocatòries.

2.1.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
2.1.1 Construcció de vials necessaris  
per la GFS 3.157,80-6.315,60 euros/km
2.1.2 Arranjament substancial de vials  
necessaris GFS 900,00 euros/km
2.1.3 Construcció d’obra civil i/o  
de bioenginyeria pels conceptes anteriors 21.051,90 euros/ut

La valoració de la construcció estarà en funció de les condicions geomorfològiques 
i afectacions de la zona: en terreny rocós i quan es requereixi maquinària específica 
com a condicionant d’execució, l’import màxim de l’actuació es valorarà en el valor 
superior, en altres casos l’import màxim de l’actuació serà el valor inferior. Aquesta 
valoració serà justificada en la memòria i/o informes corresponents.

b) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els 
següents:

Màxim del 100% en forests d’utilitat pública o protectors.
Màxim del 90% en forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais naturals 

protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).
Màxim del 80% per actuacions incloses en IOF aprovat.
Màxim del 70% per a zones incloses en espai protegit.
Màxim del 60% per la resta de casos.
Als efectes d’aplicar les preferències i percentatges sobre els imports màxims 

subvencionables pel fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que 
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

2.2 Forestacions agràries.
2.2.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) La forestació dels terrenys agraris restarà condicionada a què es tracti de la 

primera plantació efectuada sobre el terreny esmentat, que passarà a considerar-se 
forestal, o forestal temporal en el cas que la plantació es realitzi amb espècies de 
creixement ràpid.

b) Com a espècies de creixement ràpid s’entendran les incloses a l’Ordre de 10 de 
juny de 1997, per la qual s’estableix el període mitjà de producció de les principals 
espècies forestals de Catalunya.

c) En el cas del concepte 2.2.2 la plantació s’efectuarà amb espècies de creixement 
lent d’alt valor fuster: noguera, cirerer, freixe, servera (Sorbus domestica) i altres 
que garanteixin la seva viabilitat tècnica i econòmica en la implantació d’aquests 
sistemes.

En aquest cas l’import màxim es correspon a una densitat mínima de 180 peus/ha.
d) El material vegetal de reproducció a utilitzar ha de complir la normativa 

vigent sobre la seva comercialització, d’acord amb el Reial decret 289/2003, de 7 
de març.

e) El marc de plantació serà el més adient per garantir la qualitat i equilibri de 
la massa segons el tipus d’espècie i tractament fixat.

2.2.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament.
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:
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Concepte (IMS)
2.2.1 Plantació de terrenys agrícoles amb espècies  
forestals arbòries 1.052,60 euros/ha
2.2.2 Plantació d’espècies de creixement lent  
en sistemes agroforestals 1.473,65 euros/ha

b) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els 
següents:

Màxim del 100% en finques d’utilitat pública o protectors.
Màxim del 90% en finques amb IOF aprovat que a més estiguin en espais naturals 

protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).
Màxim del 80% per actuacions incloses en IOF aprovat.
Màxim del 70% per a zones incloses en espai protegit.
Màxim del 60 % per la resta de casos.
Als efectes d’aplicar les preferències i percentatges sobre els imports màxims 

subvencionables pel fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que 
finalitzi el termini de presentació de sol·licituds.

2.2.3 Compromisos dels beneficiaris.
Manteniment de les plantacions durant 5 anys.
2.3 Actuacions silvícoles.
2.3.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) L’aclarida de plançoneda es realitzarà sobre el regenerat natural de les masses 

amb tractament regular i un cop finalitzat el període de regeneració corresponent 
en funció de l’espècie principal.

b) L’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’ajuda inclou l’eliminació dels arbres de classe 
diametral igual o inferior a 15 cm, els arbres de reduït valor comercial de classe 
diametral igual o inferior a 20 cm i arbres morts i malformats.

S’inclou també la transformació a deveses d’alzinars i rouredes, i serà objecte de 
subvenció la tallada dels arbres de classe diametral igual o inferior a 10 cm.

c) L’ajut pel concepte de tallada selectiva inclou la tallada dels arbres de classe 
diametral inferior o igual a 15 cm, i dels morts, torts, brancalluts i malformats de 
reduït valor comercial.

En el cas d’alzinars i rouredes la tallada selectiva serà subvencionable per la 
tallada dels arbres de classe diametral igual o inferior a 10 cm.

d) Pels conceptes 2.3.1, 2.3.2 i 2.3.3 de l’annex 1 es complirà amb el Decret 64/1995, 
de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i el 
Decret 206/2005 que el modifica, quan en l’article 12 estableix per les capçades 
dels aprofitaments forestals la necessitat de trossejar o triturar o ser esteses a ran 
de sòl si aquestes no són retirades.

S’inclou en aquest concepte el trossejat de les restes a 0,5 metres i/o estesa de 
les restes.

Els imports dels conceptes 2.3.2 i 2.3.3 de l’annex 1 inclou el trossejat i/o estesa 
a ran de sòl de les capçades generades durant l’aprofitament forestal.

e) La selecció de tanys contempla la reducció dels tanys de planifolis no comer-
cials, a partir del tercer any del creixement dels rebrots en funció de l’espècie i les 
característiques de la zona.

f) Les podes de formació i de qualitat seran subvencionables per les espècies en 
les que aquesta acció millori significativament el valor comercial del producte final. 
Per les podes de formació seran subvencionables les que es realitzin en planifolis 
de fusta noble, l’alzina surera, el pollancre i el plàtan, efectuades durant els primers 
anys de la plantació. Per les podes de qualitat s’inclou les espècies de fusta noble, 
els pollancres, plàtan i coníferes sobre els arbres de futur de les masses regulars.

Les podes de qualitat tindran com a objectiu a mitjà termini la formació d’un 
canó net de branques que permeti la millora de la seva comercialització i es podran 
realitzar en diferents fases segons l’espècie, l’alçada de l’arbre, per deixar 1/3 part 
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del peu amb brancatge fins la copa, i per no realitzar d’un sol cop la poda de la 
meitat de l’alçada de l’arbre.

g) El concepte 2.3.7 de l’annex 1, d’estassada de sotabosc, inclou la reducció de 
les espècies arbustives en aquells casos en què aquestes dificultin de forma signi-
ficativa la regeneració i/o el desenvolupament de l’estrat arbori, l’accessibilitat i en 
els que es millori la qualitat de les herbàcies en els sistemes silvopastorals i per la 
prevenció d’incendis forestals a nivell d’unitat de gestió.

h) El despelagrinatge del suro es realitzarà d’acord amb la normativa corres-
ponent.

i) La pela del suro de baixa qualitat inclou l’extracció de suro afectat per un incendi 
forestal, que no compleixi els requeriments del punt 3.1.4 de l’annex 1, i aquell que 
en resulti de la posada de nou en producció de la sureda (afectat pel corc del suro, 
que ha excedit el torn de pela i que tingui característiques de pelegrí).

j) El ratllat del suro s’efectuarà a partir del tercer any des de la darrera pela.
k) Pel que fa al tractament fitosanitari aquest es realitzarà segons la normativa 

existent quant a la tècnica i producte a utilitzar.
l) Els conceptes 2.3.12 i 2.3.13 de l’annex 1 inclouen l’eliminació de les capçades 

per mitjà de trituració mecànica i/o crema en llocs adients. Pel que fa a la franja de 
20 metres d’amplada a les vores de camins o, si escau, dins la distància que estableixi 
la normativa aplicable a banda i banda de camins, sempre que sigui viable tècnica-
ment, ve regulat pel Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures 
de prevenció d’incendis forestals i inclou l’eliminació de les capçades dels treballs 
silvícoles recentment executats a banda i banda dels camins rurals i camins forestals 
(camins primaris i camins principals dels IOF, i d’altres tipus quan existeixi una 
obligació per part d’Administració competent degudament justificada) definits en la 
Llei 9/1995, de 27 de juliol, d’accés motoritzat al medi natural i el Decret 166/1998, 
de 8 de juliol, de regulació d’accés al medi natural.

m) En el cas de sol·licitar per una mateixa unitat de gestió el concepte 2.3.4 de 
l’annex 1 juntament amb els conceptes 2.3.1 o 2.3.2 o 2.3.3 de l’annex 1, l’import 
màxim de l’actuació es reduirà de forma proporcional a la composició de la densitat 
de la massa.

n) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 
cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva Hàbitat.

2.3.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
2.3.1 Aclarida de plançoneda 1.021,00-1.157,55 euros/ha
2.3.2 Aclarida de millora 736,80-1.021,05 euros/ha
2.3.3 Tallada selectiva 1.126,30 euros/ha
2.3.4 Selecció de tanys 863,65 euros/ha
2.3.5 Podes de formació 263,15 euros/ha
2.3.6 Podes de qualitat 600,00 euros/ha
2.3.7 Estassada de sotabosc 968,40 euros/ha
2.3.8 Despelegrinatge de suro 694,70 euros/ha
2.3.9 Pela de suro de reduïda qualitat 842,10 euros/ha
2.3.10 Ratllat de suro 315,80 euros/ha
2.3.11 Tractament fitosanitari per la lleva del suro 368,40 euros/ha
2.3.12 Tractament de restes vegetals a la vora de camins 368,40 euros/ha
2.3.13 Tractament de restes vegetals a la unitat d’actuació 368,40 euros/ha
2.3.14 Desembosc amb cable aeri i/o tracció animal 10,00 euros/ha
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Les aclarides de plançoneda, concepte 2.3.1, tindran un import màxim per les 
masses que presenten majoritàriament arbres de classe diametral 10 i mínim quan 
siguin de 5 cm.

Les aclarides de millora, concepte 2.3.2, tindran l’import màxim per les masses 
que presenten majoritàriament arbres de classe diametral 15 i el mínim quan siguin 
de 20.

El desembosc amb cable aeri i/o tracció animal es subvencionarà en aquells 
casos que sigui impossible el desembosc tradicional des de camí i cabrestant, en 
llocs de fort pendent, espais d’interès especial i sobre una superfície màxima del 
20% de la forest.

b) Els percentatges d’atorgament sobre els imports màxims subvencionables 
són els següents:

a) Màxim del 100% en forests d’utilitat pública o protectors.
b) Màxim del 90% en forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais 

naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000) i en les Zones d’Actuació Urgent.
c) Màxim del 80% per actuacions incloses en IOF aprovat.
d) Màxim del 70% per a zones incloses en espai protegit.
e) Màxim del 60% per la resta de casos.
Als efectes d’aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables 

pel fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds.

2.3.3 Compromisos dels beneficiaris
Manteniment de l’ús forestal durant 5 anys.
2.3.4 Incompatibilitats
No es podrà sol·licitar el concepte 2.3.1 de l’annex 1 juntament amb cap altre 

concepte del mateix apartat excepte el 2.3.4 per masses mixtes, el 2.3.5, quan s’es-
caigui, i el concepte 2.3.7 i 2.3.13.

No es podrà sol·licitar el concepte 2.3.12 conjuntament amb el 3.2.3.
No es podrà sol·licitar el concepte 2.3.13 conjuntament amb el 4.1.1.
2.4 Reforestacions.
2.4.1 Condicions tècniques i d’aplicació
a) Les espècies plantades podran ser coníferes o planifolis. No s’inclouran en 

aquest concepte plantacions experimentals.
b) Per les plantacions es compliran els mateixos requeriments especificats en 

els punts d) i e) de la Secció 2.2 d’aquest apartat.
c) La primera reposició de fallades serà objecte de subvenció sempre que aquesta 

afecti a un percentatge d’arbres superior al 25% i quan l’afectació sigui per causes 
alienes al procés de plantació.

S’inclou en aquest concepte una segona reposició quan l’afectació no sigui per 
causes pròpies del procés de plantació, d’acord amb el punt anterior.

d) El concepte 2.4.3 de l’annex 1 es refereix a les estassades al voltant de les 
plantacions durant els primers cinc anys.

2.4.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
2.4.1 Plantacions de coníferes i planifolis 1.562,85-1.966,50 euros/ha
2.4.2 Reposició de fallades 842,10 euros/ha
2.4.3 Manteniment de plantacions 210,50 euros/ha

Pel concepte 2.4.1 l’import màxim es correspon amb plantacions de planifolis i 
el mínim amb coníferes.

b) Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els 
següents:

a) Màxim del 100% en forests d’utilitat pública o protectors.
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b) Màxim del 90% en forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais 
naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

c) Màxim del 80% per actuacions incloses en IOF aprovat.
d) Màxim del 70% per a zones incloses en espai protegit.
Màxim del 60 % per la resta de casos.
Als efectes d’aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables 

pel fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds.

2.4.3 Compromisos dels beneficiaris.
Manteniment de les plantacions durant 5 anys.
2.4.4 Incompatibilitats
L’apartat 2.4 amb l’apartat 3.1 de l’annex 1.
El concepte 2.4.3 de l’annex 1 amb el concepte 2.4.1 de l’annex 1 en el mateix 

any.

—3 Recuperació del potencial forestal i prevenció d’incendis forestals
3.1 Recuperació del potencial forestal.
3.1.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) Pel concepte 3.1.1, es tindrà en compte el tipus de vegetació extreta, inventariable 

o no inventariable, i el tipus de tractament de les restes en funció de la catàstrofe 
produïda, incendi, nevada, bufaruts, sequera o danys biòtics i la zona d’actuació, 
en les unitats de gestió o vora els vials.

A les diferents convocatòries s’establirà el grau d’afectació sobre els arbres exis-
tents a la zona afectada per a la consideració de catàstrofe.

En el cas del tractament d’una massa afectada per un incendi forestal o sequera, 
el concepte inclou la tallada de vegetació morta i/o greument afectada, amb l’ex-
tracció dels arbres i arbustos de més d’1,5 m d’alçada i respectant els grups d’arbres 
amb possibilitat de supervivència. Pel que fa a les restes generades, aquestes es 
trossejaran en una mida no superior als 1,5 m i es distribuiran sobre el terreny 
d’una forma homogènia.

En tot cas les estructures resultants no superaran els 60 cm d’alçada i s’hauran 
d’ordenar de tal manera que es faciliti l’accés per a la realització de tasques poste-
riors de regeneració.

En el cas de les masses afectades per nevades i bufaruts es realitzaran diferents 
actuacions en funció de la zona d’actuació.

Vora els vials, camins rurals i camins i pistes forestals, definits en la Llei 9/1995, 
de 27 de juliol, de regulació de l’accés al medi natural i el Decret 166/1998, de 8 de 
juliol, de regulació d’accés al medi natural que la desenvolupa (camins primaris, 
camins principals i secundaris dels IOF) es realitzarà la tallada dels arbres, o parts 
d’aquests, i l’eliminació de les restes generades fins una amplada màxima de 20 
metres.

En les unitats de gestió, que inclourà les zones vora els vials de desembosc, 
s’extrauran els arbres majors de la classe diamètrica de 10 cm, trossejant les restes 
a una mesura no superior d’1,5 m d’alçada.

En el cas de danys biòtics, els treballs a efectuar seguiran les instruccions fixades 
pel DAAM en funció del tipus i grau d’afectació.

b) Per les plantacions del concepte 3.1.2 es compliran els mateixos requeriments 
especificats en els punts d) i e) de l’apartat 2.4. Seran subvencionables a partir del 
moment en què no es pugui garantir la regeneració natural i sempre que l’afectació 
s’hagi produït com a màxim en els darrers 20 anys.

c) En el concepte 3.1.3 s’inclou la primera reposició de fallades i seran objecte 
de subvenció sempre que aquesta afecti a un percentatge d’arbres del 25% o supe-
rior a aquests valors sempre que l’afectació sigui per causes alienes al procés de 
plantació.

S’inclourà una segona reposició de fallades sempre que l’afectació sigui per causes 
alienes al procés propi de plantació d’acord amb el punt anterior.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5980 – 7.10.201151750

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

d) El concepte 3.1.4 es valorarà en funció del grau d’afectació de l’incendi 
forestal, d’acord amb les característiques finals del suro resultant. En tot cas, no 
serà subvencionable després de 16 anys des de l’afectació. Passat aquest període la 
sureda podrà ser subvencionada d’acord amb el punt 2.3.9.

3.1.2 Imports màxims subvencionables i percentatge d’atorgament
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
3.1.1.a Tallada de vegetació afectada i tractament  
de restes generades, en cas d’incendis i sequera 631,55-1.263,10 euros/ha.
3.1.1.b Tallada de vegetació afectada i tractament  
de restes generades, en cas de nevades i bufaruts 736,80-1.263,10 euros/ha.
3.1.1.c Tallada de vegetació afectada i tractament  
de restes generades, en cas de danys biòtics 1.263,10 euros/ha
3.1.2 Plantacions 1.562,85-1.966,50 euros/ha
3.1.3 Reposició de fallades del concepte 3.1.2 842,10 euros/ha
3.1.4 Pela de suro i pelagrí cremat 999,95 euros/ha

Per al concepte 3.1.1.a, l’import superior correspon a boscos on la majoria dels 
arbres afectats sigui de diàmetre normal superior a 7,5 cm i l’import inferior als 
que siguin de diàmetre normal inferior a 7,5 cm i per als casos en que la fusta és no 
comercialitzable degut al grau d’afectació de l’incendi.

Per al concepte 3.1.1.b, l’import inferior correspon en el cas de realitzar les actu-
acions vora els vials i l’import superior en el cas de realitzar-les a la unitat de gestió 
i en funció del grau d’afectació.

Per al concepte 3.1.1.c, l’import màxim es graduarà en funció de les actuacions 
a realitzar.

Per al concepte 3.1.2, l’import màxim subvencionable variarà en funció de les 
espècies a plantar, coníferes o planifolis, amb imports inferiors i superiors respec-
tivament.

b) El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és el 100% 
per a tots els conceptes.

3.1.3 Compromisos dels beneficiaris.Manteniment de l’ús forestal durant 5 anys 
o aquells que especifiqui la normativa existent.

3.1.4 Incompatibilitats.
1. El concepte 3.1.1 amb els conceptes de l’apartat 2.3.
2. Els conceptes 3.1.2 i 3.1.3 amb els conceptes de l’apartat 2.4.
3. El concepte 3.1.4 amb el concepte 2.3.9.
3.2 Gestió forestal en la prevenció d’incendis
3.2.1 Condicions tècniques i d’aplicació
a) La reducció de la càrrega de combustible en la unitat de gestió s’emmarcarà 

en el concepte de prevenció de grans incendis forestals a partir de la gestió forestal, 
d’acord amb les orientacions de gestió que es dictin des del DAAM pel compliment 
d’aquest criteri en quant a espècies a tractar i tipus de gestió aplicada. En tot cas, 
la gestió de les masses tindrà en compte la dualitat producció-prevenció amb la 
consecució d’un tipus d’estructura que faciliti les tasques d’extinció de l’incendi 
que es pugui generar.

b) El concepte 3.2.1 implicarà un canvi en l’estructura de les masses que repre-
sentarà la reducció de la biomassa existent deixant els arbres que suportin millor 
les condicions d’afectació, a partir d’aclarides i/o selecció de tanys de l’espècie 
secundària, i millorin a llarg termini la capacitat productiva dels seus recursos.

Les característiques inicials i finals de la massa, així com els treballs sobre l’es-
trat arbustiu i tractament de les restes vegetals seguiran les instruccions que fixi el 
DAAM per aquest concepte.
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La diversificació de la massa comportarà el canvi de l’espècie principal de la 
unitat de gestió en les zones de domini privat dels torrents i rieres de la finca. Les 
espècies seran les que millor s’adaptin a les condicions climatològiques i geomor-
fològiques de la finca i que permetin un canvi en l’estructura del paisatge, que en 
tot cas seran sempre planifolis. Seran plantades segons els condicionants descrits 
en l’apartat 3.1 anterior.

c) El concepte 3.2.3 de l’annex 1 ve regulat pel Decret 64/1995, de 7 de març, 
pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals i inclou l’elimi-
nació de les capçades dels aprofitaments forestals recentment executats a banda i 
banda dels camins rurals i camins forestals (camins primaris i camins principals 
dels IOF) definits en la Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés al medi 
natural i el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació d’accés al medi natural 
que la desenvolupa.

Les capçades s’eliminaran per mitjà de trituració mecànica, crema en els llocs 
adients i/o trossejat en mides no superiors a 0,5 metres i es realitzarà dins d’una franja 
de 20 metres d’amplada o, si escau, dins la distància que estableixi la normativa 
aplicable a banda i banda dels camins, sempre que sigui viable tècnicament.

d) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 
cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva Hàbitat.

3.2.2 Imports màxims subvencionables i percentatge d’atorgament
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
3.2.1 Reducció de la càrrega de combustible  
de la unitat de gestió 2.105,20 euros/ha
3.2.2 Diversificació de la vegetació: plantació  
de noves espècies 1.999,95 euros/ha
3.2.3 Tractament de restes vegetals vora camins 368,40 euros/ha

L’import màxim del concepte 3.2.1 serà de 2.105,20 euros/ha i es graduarà en 
funció de les actuacions que es defineixen finalment pel compliment de l’objectiu 
fixat, en funció de les característiques de la zona, massa i tipologia dels incendis 
forestals.

b) El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és el 100% 
per a tots els conceptes.

3.2.3 Compromisos dels beneficiaris.
Manteniment de l’ús forestal durant 5 anys.
3.2.4 Incompatibilitats
1. El concepte 3.2.1 amb els conceptes de l’apartat 2.3.
2. El concepte 3.2.2 amb els conceptes dels apartats 2.2 i 2.4.
3. El concepte 3.2.3 amb el concepte 2.3.12.
3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis.
3.3.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
a) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis amb obertura 

de línia de defensa. S’ha d’incloure en aquest concepte l’eliminació de totes les 
restes vegetals generades. No serà objecte d’ajut la construcció de vials aptes per 
a vehicles d’extinció d’incendis que no inclogui l’obertura d’una línia de defensa 
associada.

b) Millora de vials aptes per vehicles d’extinció d’incendis. No es podran aco-
llir a aquesta base les pistes o camins forestals que no tinguin associada una línia 
de defensa o que no serveixin d’accés als llocs de càrrega de punts d’aigua o que 
no connectin dues vies d’extinció d’incendis. La millora de camins consistirà en 
qualsevol d’aquestes actuacions: eixamplament, aportació de materials externs al 
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terreny de l’obra per a aconseguir un increment de l’estabilitat o geometria del ferm 
i construcció o redefinició dels elements drenants del ferm. Les característiques dels 
vials hauran de garantir la circulació de vehicles d’extinció d’incendis d’alt tonatge 
tant carregats com descarregats considerant les pendents màximes i els radis de 
gir, així com disposar de punt d’encreuament suficients.

c) L’obertura de línies de defensa afectarà orientativament una amplada de 60 
metres disposats a un o tots dos costats dels vials estratègics definits i d’acord 
amb el criteri tècnic que es consideri mes adequat per la prevenció d’incendis en 
base a les característiques de la zona i haurà de suposar una reducció del 80% del 
combustible o una clara discontinuïtat de la massa forestal, mitjançant estassades 
de matoll, aclarides, podes i eliminació de les restes generades.

d) Els punts de reserva d’aigua compliran les condicions que es determinin a 
les convocatòries.

e) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 
cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva Hàbitat.

3.3.2 Imports màxims subvencionables i percentatge d’atorgament.
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
3.3.1 Construcció de vials aptes per a vehicles  
d’extinció d’incendis amb obertura de línia  
de defensa 3.999,60-6.841,85 euros/km
3.3.2 Millora de vials aptes per a vehicles  
d’extinció d’incendis 900,00 euros/km
3.3.3 Obertura de línies de defensa contra  
incendis forestals amb eliminació de restes in situ 2.350,00 euros/ha
3.3.4 Obertura de línies de defensa contra  
incendis forestals amb eliminació de restes en pista 2.800,00 euros/ha
3.3.5 Construcció de punts de reserva  
d’aigua de formigó 26.314,85 euros/ut
3.3.6 Construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria  
pels conceptes 3.3.1 i 3.3.2 21.051,90 euros/ut

La valoració de la construcció de vials estarà en funció de les condicions geo-
morfològiques i afectacions de la zona: en terreny rocós i quan es requereixi ma-
quinària específica com a condicionant d’execució l’import màxim de l’actuació 
es valorarà en 6.841,85 euros/km, en altres casos l’import màxim de l’actuació 
serà de 3.999,60 euros/km. Aquesta valoració serà justificada en la memòria i/o 
informes corresponents.

L’obra civil del concepte 3.3.6 inclou drenatges amb tubs, guals de formigó, murs 
de contenció, ponts i passos superiors i inferiors per la fauna.

Per aquest concepte s’haurà de presentar un projecte o memòria valorada.
b) El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és el 100% 

per a tots els conceptes.
3.3.3 Incompatibilitats.
Els conceptes 3.3.1 i 3.3.2 són incompatibles amb els conceptes 2.1.1 i 2.1.2.

—4 Diversificació de l’economia rural
4.1 Valoració de la biomassa forestal.
4.1.1 Condicions tècniques i d’aplicació
a) El concepte 4.1.1 inclou l’extracció d’aquella part de la biomassa forestal (res-

tes, arbres morts, tortuosos...) que no tingui apreciació comercial. Per tenir dret a 
aquesta subvenció la superfície tractada ha de quedar lliure de restes.



Diari Oicial de la Generalitat de Catalunya  Núm. 5980 – 7.10.2011 51753

http://www.gencat.cat/dogc ISSN 1988-298X
DL B-38014-2007

Disposicions

b) La densificació de la biomassa es podrà efectuar a partir de la seva trituració 
i/o compactació en el lloc de reunió del propi desembosc. Per tenir dret a aquesta 
subvenció la biomassa densificada ha de procedir i correspondre en volum amb una 
superfície forestal tractada prèviament pel concepte 4.1.1 a la mateixa zona.

c) La certificació del concepte 4.1.2 requerirà la comprovació d’elaboració del 
producte densificat mitjançant la comunicació d’inici de procés per part del sol-
licitant i aixecament de l’acta corresponent per part del tècnic responsable de la 
tramitació de l’expedient.

d) Pel concepte 4.1.3, la potència nominal de les calderes haurà de ser adequada 
a la potencia requerida per la instal·lació.

El mòdul haurà de tenir el format de contenidor compacte, que disposi de caldera, 
amb connexió elèctrica i d’aigua incorporats, juntament amb un petit magatzem 
que subministri el combustible a la caldera.

Les dimensions i el pes que ha de tenir el contenidor compacte, haurà de permetre 
el seu transport per carretera.

L’equip opcional haurà de permetre a l’usuari final un ús fàcil i còmode, amb 
sortida de cendres a un dipòsit extraïble, sistema automàtic de control de sortida 
de gasos, etc.

El combustible haurà de ser obligatòriament estella forestal amb les condicions 
adequades d’humitat, mida, etc., especificades per a cada fabricant de calderes.

e) En el cas de l’elaboració d’estudis d’avaluació de disponibilitat de biomassa 
forestal i planificació d’aprofitament del recurs, haurà d’incloure els continguts 
que s’estableixen en les instruccions per a l’elaboració d’estudis d’avaluació de 
disponibilitat de biomassa forestal i planificació d’aprofitament del recurs, elaborat 
per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i que estarà disponible a 
la pàgina web de la convocatòria corresponent.

f) En el cas que les actuacions subvencionables compleixin amb els criteris de 
cofinançament determinats per les mesures 226 i 227.01 del PDR de Catalunya 
pel període 2007-2013, aquestes podran ser cofinançades amb el FEADER. En 
el cas d’actuacions dins la Xarxa Natura 2000 s’haurà de donar compliment a les 
disposicions establertes per la Directiva Hàbitat.

4.1.2 Imports màxims subvencionables i percentatges d’atorgament.
a) Els imports màxims subvencionables són els següents:

Concepte (IMS)
4.1.1 Tractament i desembosc de biomassa forestal 5,15 euros/m³ aparent
4.1.2 Densificació de la biomassa en el punt  
de reunió del desembosc 6,85 euros/m³ aparent
4.1.3 Contractes d’arrendament financer (leasing)  
per l’adquisició d’un mòdul d’obtenció d’energia  
tèrmica mitjançant biomassa forestal 124,20 euros/kw*any
Instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció 6.315,55 euros/ut
4.1.4 Redacció d’estudis d’avaluació  
de disponibilitat de biomassa 10.350,00 euros/ut

b) El percentatge d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable és el 100% 
per a tots els conceptes, excepte per a la instal·lació del mòdul a la xarxa de calefacció 
del concepte 4.1.3 per al qual el percentatge d’atorgament és del 50%.

4.1.3 Compromisos dels beneficiaris.
a) Per al concepte 4.1.1: manteniment de l’ús forestal durant 5 anys .
b) Per al concepte 4.1.3:
facilitar les dades que resultin de l’experiència a fi i efectes de poder valorar-les, 

i si fos el cas d’extreure’n conclusions.
Permetre la difusió d’aquest ús i de les dades obtingudes en el moment de que el 

DAAM així ho requereixi.
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4.2 Producció de tòfona i pinyó.
4.2.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
Concepte 4.2.1. Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona.
a) Les espècies micorizades seran aquelles que millor s’adaptin a les condicions 

del terreny i responguin favorablement a la inoculació del fong.
b) Es requerirà el certificat de la planta de garantia d’inoculació.
c) En el procés de plantació, i així es preveu en l’import màxim de l’ajut, s’adop-

taran les mesures necessàries per garantir la supervivència de la plantació.
Concepte 4.2.2. Empelt de pi compatible amb pua seleccionada de pi pinyer per 

a producció de pinyó.
a) Màxim de peus empeltats de 450 peus/ha i mínim de 200 peus/ha.
b) Les pues de pi pinyer han de procedir d’arbres de rodals selectes i/o horts lla-

vorers declarats segons normativa reguladora del material forestal de reproducció. 
Es requerirà el certificat de recollida.

c) En el procés d’empelt, i així es preveu en l’import màxim de l’ajut, s’adoptaran 
les mesures necessàries per garantir la supervivència d’aquest.

d) Es poden empeltar masses naturals joves de fins 10 anys. També repoblacions 
forestals o de terrenys agrícoles de fins a 5 anys. En aquest cas, es seguiran els 
criteris de la base a) i la massa restant haurà de quedar aclarida per una adequada 
producció de pinya de pi pinyer.

Concepte 4.2.3. Placa de senyalització de zona de recollida reservada de tòfona 
o pinyó.

a) La placa de recollida reservada haurà de seguir el que estableix l’Ordre de 18 
de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida de pinya del pi pinyer 
(Pinus pinea).

b) Aquests rètols hauran de ser fusta tractada amb autoclau amb les lletres i 
anagrames gravats i suportats sobre un pal d’igual característiques al rètol. En cap 
cas es podran clavar en els arbres o altres elements vegetals vius.

c) Les plaques objecte d’ajut seran les col·locades en les zones objecte d’ajut 
4.2.1 i 4.2.2, així com en altres zones amb plantacions de tòfona i pi pinyer, no 
necessàriament objecte d’aquests ajuts, i que estiguin realitzades en antics terrenys 
agrícoles amb una edat no superior als 20 anys.

d) Les zones del punt c) objecte d’aquests ajuts, han de tenir la clara finalitat 
de producció de pi pinyer i han de presentar un estat de densitat òptim per aquesta 
finalitat.

e) Els rètols s’han de col·locar a les principals vies d’accés a la zona de producció 
i si n’hi ha diverses no hi podrà haver més d’una placa per hectàrea.

2.2 Import màxim subvencionable i percentatges d’atorgament
Import màxim subvencionable
Concepte 4.2.1 Plantació d’espècies micorizades pel conreu de la tòfona: 3.157,80 

euros/ha.
Concepte 4.2.2 Empelt de pi compatible amb pua seleccionada de pi pinyer per 

a producció de pinyó: 3.157,80 euros/ha.
Concepte 4.2.3 Placa de senyalització de zona de recollida reservada de tòfona 

o pinyó: 157,90 euros/ut.
Percentatges d’atorgament.
Els percentatges d’atorgament sobre l’import màxim subvencionable són els 

següents:
Màxim del 100% en forests d’utilitat pública o protectors.
Màxim del 90% en forests amb IOF aprovat que a més estiguin en espais naturals 

protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000) i en les Zones d’Actuació Urgent.
Màxim del 80% per actuacions incloses en IOF aprovat.
Màxim del 70% per a zones incloses en espai protegit.
Màxim del 60% per la resta de casos.
Als efectes d’aplicar els percentatges sobre els imports màxims subvencionables 

pel fet de disposar d’un IOF, aquest ha d’estar aprovat abans que finalitzi el termini 
de presentació de sol·licituds.
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4.2.3 Compromisos dels beneficiaris.
Manteniment de les plantacions i plaques durant 5 anys.
4.2.4 Incompatibilitats.
Amb els conceptes dels apartats 2.2 i 2.4 i amb els conceptes 3.1.2 i 3.2.2.

—5 Transformació i comercialització dels productes forestals
5.1 Condicions tècniques i d’aplicació.
Per tal que les inversions siguin subvencionables s’hauran de realitzar per empreses 

que acreditin la seva viabilitat econòmica i que compleixin les normes mínimes en 
matèria de medi ambient.

D’acord amb el que disposa el Reial decret 117/2001, de 9 de febrer, les sol·licituds 
que s’haguessin desestimat per manca de crèdit pressupostari, es podran tornar a 
presentar en el proper exercici, tot i que s’hagin iniciat les obres amb posterioritat 
a la primera sol·licitud.

5.2 Percentatges i quantia dels ajuts.
Concepte:
5.1 La construcció i l’adquisició de béns immobles, excepte la compra de 

terrenys.
5.2 L’adquisició de maquinària i equipament nous, inclosos els seus programes 

informàtics.
Els ajuts previstos en aquest capítol assoliran els percentatges d’ajut respecte el 

cost d’actuació que es detallen a continuació:
a) 20% en el cas d’empreses o persones físiques donades d’alta com autònom 

(22% si estan ubicades en una zona desfavorida).
b) 22,5% en el cas de cooperatives (24,5% si estan ubicades en una zona des-

favorida).
c) 25% en el cas d’organitzacions o agrupacions de productors forestals (27% si 

estan ubicades en una zona desfavorida).
5.3 Compromisos dels beneficiaris.
Mantenir l’esmentada activitat durant un període no inferior a cinc anys, comptats 

a partir del moment en què aquesta s’hagi iniciat.
Actualització dels imports màxims subvencionables.
A les respectives convocatòries s’actualitzaran els imports màxims subvenciona-

bles indicats per cada concepte subvencionable a l’annex 3 d’acord amb l’augment 
de l’Índex de Preus al Consum (IPC) acumulat respecte a la convocatòria anterior. 
Sobre els imports resultants s’aplicarà un arrodoniment al múltiple més proper de 
5 cèntims per tal de facilitar-ne l’aplicació.

Com a període d’actualització es prendrà el transcorregut entre el mes de publi-
cació de la convocatòria anterior i el més previ a la publicació de la convocatòria 
amb els preus actualitzats.

(11.231.030)
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