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AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE 2014 PER A BOSCOS PRIVATS 
Centre de la Propietat Forestal. Generalitat de Catalunya 
 
Presentació de sol·licituds fins al dia 7 de març de 2014 
 
RESOLUCIÓ AAM/97/2014 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF): 
 

• Finalització de treballs fins al 31 de març de 2015, inclòs  

• Pressupost 1.000.000 € 
 
Pel que fa a la puntuació tindran prioritat aquells plans que ja estiguin presentats i vigents abans 
del dia 7 de març. Un segon nivell de priorització seran les revisions de plans caducats. 
Desconeixem el volum de plans que poden estar en aquestes situacions, ja que fa 2 anys que no 
es dotaven aquests ajuts.  
 
RESOLUCIÓ AAM/98/2014 Gestió Forestal Conjunta: 
 

• Finalització de treballs fins al 15 de juny de 2015, inclòs 

• Pressupost 300.000 €. Ajuts considerats de mínimis. 

• Import màxim per beneficiari de 30.000 € i 15.000 € per projecte sol·licitat 

• Màxim 2 projectes per entitat 

• Import màxim subvencionable del 80% del projecte. Cal destacar que els IOF no 
conjunts es subvencionen fins al 100%. 
 

L’ajut va dirigit a la redacció de Plans Tècnics de Gestió Forestal Conjunta (PTGFc) per part 
d’associacions sense ànim de lucre, legalment constituïdes i degudament registrades al 
departament de justícia. Caldrà presentar junt amb la sol·licitud, la sol·licitud de coherència 
forestal. 
 
Vist el pressupost és preveu que es podran realitzar al voltant de 25-30 plans. Es prioritzaran 
aquells projectes amb un major nombre de superfície forestal de propietaris que es vulguin 
adherir al PTGFc, respecte a la superfície forestal total a planificar. 
 
Recomanem presentar plans que compleixin almenys: 

• Per superfície forestal de menys de 500 ha, més del 80% de superfície de propietaris 
adherits.   

• Per superfície forestal de 500 a 1.500 ha, més del 60% de superfície de propietaris 
adherits.   

• Per superfície forestal de 1.500 a 3.000 ha, més del 45% de superfície de propietaris 
adherits.   

• Per superfície forestal de més de 3.000 ha, més del 30% de superfície de propietaris 
adherits.   

 
Si no és imprescindible, no recomanem realitzar plans conjunts de menys de 1500 ha, ja que la 
seva escala és massa petita per obtenir beneficis significatius de la gestió conjunta.  
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 RESOLUCIÓ AAM/99/2014 Reforestació i Producció de Tòfona: 
 

• Certificació parcial fins el 31 d’octubre de 2014, inclòs 

• Finalització de treballs fins al 15 de juny de 2015, inclòs  

• Pressupost 150.000 € i 150.000€ respectivament. 

• Import màxim per beneficiari de 25.000 € 
 
La reforestació inclou ajuts per plantació de coníferes i planifolis i el manteniment de  
plantacions. La producció de tòfona inclou la plantació d’alzines i roures micorritzats.  
 
La puntuació màxima que es pot aconseguir és de 50 punts. Considerant el pressupost, només 
les majors puntuacions rebran ajut (>45 pts). Aquestes seran actuacions incloses en un IOF, en 
zona PEIN o Natura2000, en municipi catalogat d’alt risc d’incendi i/o en zona desfavorida, 
adscrita a certificació forestal PEFc o FCC i amb més del 90% d’execució en la darrera 
convocatòria d’ajuts. 
 
RESOLUCIÓ AAM/100/2014 Gestió Forestal Sostenible i Prevenció d’incendis: 
 

• Certificació parcial fins el 30 de novembre de 2014, inclòs 

• Finalització de treballs en sureda fins a 31 d’agost de 2015, resta de treballs fins al 31 de 
març de 2015, inclòs  

• Pressupost 4.923.425 € 
o Construcció de nous camins  1.444.444 € 
o Actuacions silvícoles   2.578.981 € 

� Aclarida de millora, tallada selectiva, selecció de tanys, eliminació de 
restes vora de camins, espelagrinatge, lleva de suro de baixa qualitat i 
tractaments fitosanitari per la lleva. 

o Prevenció d’incendis      900.000 € 
� Reducció de la càrrega de combustible  
� Tractament de restes vora de camins 

• Import màxim per beneficiari de 25.000 € 
 
Els criteris de puntuació que s’aplicaran per prioritzar l’atorgament dels ajuts son els mateixos 
que per la resolució anterior per reforestació i producció de tòfona. 
 
 
 
 

 


