AJUTS FEADER-NEXT GENERATION EU A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE EN
FINQUES DE TITULARITAT PRIVADA











Objectiu: fomentar les actuacions silvícoles de millora en el marc de la gestió forestal
sostenible amb els objectius principals de millorar l'eficiència del cicle de l'aigua, mantenir
la biodiversitat i augmentar la captura de carboni.
Ajudes: fins a 40.000 € per beneficiari
o Per concurrència competitiva (veure puntuacions a l’apartat 11 de la convocatòria)
Presentació de sol·licituds: fins al 31/01/2022
Pressupost total convocatòria: 6.000.000 € (600.000 € al 2022; 2.4M € al 2023; 3M € al
2024)
Bases: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8383/1844935.pdf
Convocatòria:https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915255
Beneficiaris:
o a) Entitats locals titulars de terrenys forestals i les seves associacions. En el cas dels
consells comarcals respecte de tots els conceptes que, com a titulars dels terrenys
forestals, poden sol·licitar els ens locals, sempre que es tracti de projectes d'àmbit
supramunicipal i comptin amb l'autorització de les persones titulars dels terrenys.
o b) Persones físiques o jurídiques de naturalesa privada titulars de terrenys
forestals privats i les seves associacions.
Documentació a presentar (més detall a l’Article 6 de les bases):
o a) Verificació de les dades d'identitat de la persona sol·licitant i de qui la representi
corresponents al DNI/NIF/NIE o altre document que l'acrediti
o b) Acreditació de la representació
o 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.
o d) En el cas d'associacions forestals, autorització signada per totes les persones
titulars de les finques a favor de l'associació forestal perquè aquesta associació
sol·liciti i percebi l'ajut. Aquesta autorització pot ser substituïda per un certificat
emès pel/per la secretari/ària de l'associació forestal.
o e) En el cas de persones jurídiques i associacions forestals, còpia de les escriptures
i/o els 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
DARP ho verifica d'ofici.
o f) Certificat actualitzat d'inscripció en el registre administratiu corresponent emès
en l'any de la convocatòria o, en defecte seu, l'any anterior. En el cas que es tracti
d'un registre gestionat pel DARP, no cal aportar cap certificació d'inscripció. Si
aquesta documentació està disponible al Registre d'Entitats Jurídiques o al
Registre de Cooperatives, el DARP ho verificarà d'ofici.
o g) Memòria descriptiva de l'actuació a realitzar signada per la persona sol·licitant o
representant. En el cas de construcció de camins i pistes forestals a les forests de
propietat pública, projecte del traçat (d'acord amb l'article 12 del Decret
166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural). En el
cas de les actuacions de gestió forestal conjunta, per a la constitució de l'associació
cal adjuntar la relació de finques i unitats registrals ordenades i numerades
degudament.
o h) Pressupost de l'actuació a realitzar, desglossat per partides i conceptes de
despesa i signat per la persona sol·licitant o representant. Aquest pressupost i la
memòria indicada anteriorment s'han d'ajustar, en el cas d'execució dels treballs
per mitjans propis, a l'estàndard d'avaluació de costos aprovat i publicat per la
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Direcció General d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi i el Centre de la
Propietat Forestal a les convocatòries respectives. Aquest pressupost haurà de
recollir totes les partides que, en el moment de la justificació de l'ajut, s'hagin de
reflectir, com ara benefici industrial, direcció d'obra...
o i) Mapa topogràfic o ortofotomapa a escala 1/25.000 o 1/50.000 on estiguin
definits clarament els límits de la totalitat de la finca o finques forestals per a les
actuacions
Mesures subvencionables:
o Gestió forestal sostenible
o Actuacions silvícoles de millora: Aclarida de plançoneda, aclarida de millora,
tallada selectiva, selecció de tanys, podes de formació i de qualitat, estassada de
sotabosc, primera estassada per pastura, pela del suro de qualitat reduïda i/o suro
cremat i/o espelagrinatge i/o suro de qualitat reduïda de més de 20 anys des de
l’última lleva , desembosc amb cable aeri i/o tracció animal.
Finalització dels treballs: fins al 30 de setembre de 2023
Justificació de l’ajut: fins al 15 d’octubre de 2023
Presentació de sol·licituds: per mitjans telemàtics mitjançant la pàgina
https://seu.gencat.cat o EACAT
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