
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA I ALIMENTACIÓ

RESOLUCIÓ ARP/2207/2015, de 28 de setembre, per la qual es convoquen per a l'any 2015 els ajuts a la
gestió forestal sostenible destinats a la redacció i revisió dels instruments d'ordenació forestal, la xarxa
viària per a la gestió dels boscos, les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics en
finques de titularitat pública, i els ajuts a la prevenció d'incendis forestals i restauració del potencial
forestal i les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

Els ajuts a la gestió forestal sostenible es regulen mitjançant l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de
desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de setembre de
2013, relatiu a l’ajut al desenvolupament rural a través del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER) i pel qual es deroga el Reglament (CE) 1698/2055 del Consell, el Programa de desenvolupament
rural de Catalunya per al període de programació 2014-2020 (PDR), amb el vistiplau del Govern de la
Generalitat de 15 de juliol de 2014, ha estat aprovat per la Comissió Europea mitjançant la Decisió d’execució
C(2015) 5325 final de 28 de juliol de 2015, i preveu, dins les mesures M04 d’inversions en actius físics i M08
d’inversions en el desenvolupament de zones forestals i millora de la viabilitat dels boscos, les operacions
següents en relació amb la gestió forestal:

L’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos, l’operació 08.03.01 de prevenció d’incendis
forestals i restauració del potencial forestal, l’operació 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de
cicles ecosistèmics, l’operació 08.06.01 de redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal i l’operació
08.06.02 d’inversions per a la transformació i comercialització dels recursos forestals. Aquestes operacions
estableixen els ajuts destinats a la millora de la xarxa viària forestal, a la recuperació del potencial forestal i
prevenció d’incendis, a les actuacions silvícoles de millora, a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació i
a la transformació i comercialització dels recursos forestals.

En el marc de l’article 5 del Reglament (UE) 1305/2013, aquests ajuts responen a la prioritat 2, focus àrea a),
pel que fa a les operacions incloses en l’operació 04.03.03 de xarxa viària per a la gestió dels boscos i a les
incloses a l’operació 08.06.02 d’inversions per la transformació i comercialització dels recursos forestals; a la
prioritat 4, focus àrea a), b) i c), pel que fa a l’operació 08.03.01 de prevenció d’incendis forestals i restauració
del potencial forestal; a la prioritat 4, focus àrea a) pel que fa a les operacions 08.05.01 d’actuacions silvícoles
de millora i generació de cicles ecosistèmics i a l’operació 08.06.01 de redacció i revisió d’instruments
d’ordenació forestal, establerts en el Reglament (UE) 1305/2013.

El Reglament delegat (UE) núm. 807/2014 de la Comissió, d’11 de març de 2014, completa el Reglament (UE)
núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, i introdueix disposicions
transitòries, i el Reglament d’execució (UE) núm. 808/2014 de la Comissió, de 7 de juliol de 2014, estableix
disposicions d’aplicació del Reglament (UE) núm. 1305/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de
desembre de 2013.

D’altra banda, el Reglament (UE) 1303/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013,
estableix disposicions per millorar la coordinació de l’execució dels fons de la Unió Europea amb incidència en
l’enfocament estratègic en l’àmbit del desenvolupament rural.

Aquestes operacions estan sotmeses al règim de transparència i al sistema de control i sancions establert en el
Reglament (UE) 1306/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de desembre de 2013, sobre
finançament, gestió i seguiment de la política agrícola comuna, pel qual es deroguen els Reglaments (CE) núm.
352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 i (CE) núm.
485/2008 del Consell, i el Reglament d’Execució (UE) 809/2014, de la Comissió, de 17 de juliol de 2014, que
estableix disposicions d’aplicació de l’esmentat Reglament (UE) 1306/2013.

Les operacions 04.03.03 de xarxes viàries per a la gestió de boscos, 08.03.01 de prevenció d’incendis forestals
i restauració del potencial forestal, 08.05.01 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles
ecosistèmics, 08.06.01 de redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal i 08.06.02 d‘inversió per a la
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transformació i comercialització dels recursos forestals, es sotmeten a la regulació del Reglament (UE)
702/2014, de 25 de juny de 2014, de la Comissió, pel qual es declaren determinades categories d’ajut en els
sectors agrícola i forestal i en zones rurals compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i
108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea.

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, en ús de les atribucions que m’han estat conferides,

 

Resolc:

 

‒1 Convocatòria

1.1 Convocar per a l’any 2015 els ajuts de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020, per a les actuacions següents:

En el marc de l’operació 08.06.01 d’ajuts a la redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal (IOF)
(annex 2 de les bases):

- Redacció i revisió de plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).

- Redacció i revisió de plans simples de gestió forestal (PSGF).

- Redacció i revisió de projectes d’ordenació (PO).

- Redacció i revisió de projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM).

En el marc de l’operació 04.03.03 d’ajuts a la xarxa viària per a la gestió dels boscos (annex 3 de les bases):

- Construcció de vials necessaris per a la gestió forestal sostenible.

- Arranjament substancial de vials necessaris per la gestió forestal sostenible.

- Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

Als efectes del que estableix l’apartat 5.k de l’annex 3 de les bases, la correspondència de les definicions de les
vies forestals de l’article 2.2 del Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi
natural, són les següents:

a) Camins forestals, les vies de terra o pavimentades de circulació permanent que serveixen per a la gestió, la
vigilància i la defensa de les forests, amb una amplada mitjana de plataforma de 4 metres, que formen la
xarxa forestal bàsica. S’entenen com a camins forestals els camins principals i els camins primaris de l’apartat
5.k de l’annex 3 de les bases.

b) Pistes forestals, les vies de terra o pavimentades connectades amb les anteriors i de característiques
similars, construïdes primordialment per al transport dels aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de
plataforma de 3 metres, que formen la xarxa forestal secundària. S’entenen com a pistes forestals els camins
secundaris de l’apartat 5.k de l’annex 3 de les bases.

c) Els camins de desembosc, les vies de terra i de circulació temporal exclusivament construïdes per al
transport d’aprofitaments forestals, amb una amplada mitjana de plataforma de 2,5 metres.

Els camins de desembosc no es consideren subvencionables en aquesta convocatòria.

En el marc de l’operació 08.05.01 d’ajuts per a les actuacions silvícoles de millora i generació de cicles
ecosistèmics (annex 4 de les bases):

- Aclarida de plançoneda.

- Aclarida de millora.

- Tallada selectiva.

- Selecció de tanys.

En el marc de l’operació 08.03.01 d’ajuts per a la prevenció d’incendis forestals i restauració del potencial
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forestal (annex 5 de les bases)

Infraestructures en la prevenció d’incendis (apartat 3.3 de l’annex 5 de les bases):

- Construcció i manteniment de les vies forestals estratègiques.

- Creació i manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals.

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

- Obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació de restes en pista.

- Actuacions puntuals i construcció d’obra civil i/o de bioenginyeria pels conceptes anteriors.

En el marc de l’operació 08.06.02 d’ajuts a les inversions per a la transformació i comercialització dels recursos
forestals (annex 6 de les bases)

- Obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella forestal.

- Instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes forestals no
fusters.

- Processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les adaptacions i complements.

- Equips tractors carregadors complets (tractors amb cabines reforçades homologades, 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, cabrestants i cables aeris i altres per a finalitats similars, en
un nombre no superior als equips tractors propietat del sol·licitant.

- Camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s’hi instal·lin. El nombre de
camions, plataformes i grues es relacionaran amb el nombre d’equips de treta (tractors carregadors, tractors
arrossegadors o autocarregadors) propietat de l’empresa.

- Bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçament i instal·lacions de classificació de roll.

- Línies de serrat i de primera transformació industrial sempre que la capacitat de producció sigui igual o
inferior a 10.000 m3 anuals en rotllo.

1.2 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre
ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal
sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, publicada al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6918, de 22.7.2015.

 

‒2 Persones beneficiàries

Les persones beneficiàries dels annexos 2, 3, 4 i 5 de les bases reguladores poden ser els ens locals, llevat de
les diputacions provincials, titulars dels terrenys forestals i les seves associacions, i els consells comarcals que
tinguin l’autorització dels ens locals corresponents. En el cas del concepte de projectes d’ordenació forestal
d’àmbit municipal o supramunicipal (PFM), de l’annex 2 de les bases reguladores, podran ser persones
beneficiàries les agrupacions de titulars de terrenys forestals públics o privats. A més, dels ajuts de l’apartat
3.3 de l’annex 5 també en poden ser beneficiàries les agrupacions de defensa forestal (ADF) i dels de l’annex
6, les empreses i els autònoms l’activitat principal dels quals sigui la forestal. Un mateix beneficiari no pot ser
objecte de més d’un ajut per a cada annex, tenint en compte també els que sol·liciti dins d’una associació.

 

‒3 Actuacions subvencionables

Per aquesta convocatòria, les actuacions subvencionables següents han de:

a) En el cas dels ajuts de l’annex 3 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, només pot ser objecte d’ajut per sol·licitud un màxim de 10 km pel concepte
d’arranjament substancial de vials necessaris i de 4 km pel concepte de construcció de vials necessaris per a la
gestió forestal sostenible (GFS). Per aquest darrer concepte, només se'n poden beneficiar les finques amb
densitats viàries inferiors a 80 metres per hectàrea.
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b) En el cas dels ajuts de l’annex 5 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases
reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de
Catalunya 2014-2020, pel que fa al concepte de manteniment de vies forestals estratègiques el màxim que es
pot atorgar per sol·licitud és de 10 km per municipi amb un màxim de 20 km, en cas de més d’un municipi. Pel
que fa al concepte de construcció de vies forestals estratègiques el màxim que es pot atorgar per sol·licitud és
de 4 km per municipi amb un màxim de 10 km, en cas de més d’un municipi. Les condicions tècniques de
realització dels punts de reserva d’aigua són les que s’indiquen a la guia facilitada per la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat, ubicada a la seu electrònica http://seu.gencat.cat. Si es considera convenient es
poden requerir punts d’aigua de formigó i basses impermeabilitzades amb geomembrana.

 

‒4 Tramitació i resolució

4.1 El termini de presentació de sol·licituds és de 30 dies a comptar des de l’endemà de la publicació en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. Les sol·licituds presentades fora de termini no s’admetran a tràmit.

4.2 Les sol·licituds s’han d’adreçar a la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat.

4.3 Els ens locals han de formalitzar les sol·licituds en un imprès normalitzat que es pot descarregar de
l’extranet de les administracions catalanes (EACAT, adreça http://www.eacat.cat). Aquestes sol·licituds s’han
de presentar en aquesta extranet.

4.4 La resta d’ens sol·licitants han de formalitzar les seves sol·licituds en un imprès normalitzat que es pot
descarregar des de la seu electrònica http://seu.gencat.cat o del web
http://agricultura.gencat.cat/ajutsentermini o obtenir en qualsevol dependència del DARP. Aquestes sol·licituds
s’han de presentar a les oficines comarcals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
(DARP), preferentment, sense perjudici de fer ús de la resta de mitjans que disposen la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i la Llei 26/2010, de 3 d’agost, dins el termini establert en la convocatòria.

4.5 A les sol·licituds dels ajuts de l’annex 2 de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les
bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural
de Catalunya 2014-2020, els instruments d’ordenació forestal s’han de presentar mitjançant el model de
formulari dinàmic que es pot descarregar des de la seu electrònica http://seu.gencat.cat o del web
http://agricultura.gencat.cat/ajusentermini.

4.6 L’òrgan instructor dels expedients d’ajut és el Servei de Gestió Forestal.

4.7 L’òrgan competent per emetre la resolució sobre les sol·licituds és la persona titular de la Direcció General
de Medi Natural i Biodiversitat.

A aquests efectes, s’ha de nomenar una Comissió de valoració, que serà l’encarregada de valorar les
sol·licituds d’ajuts, formada pel/per la subdirector/a general de Boscos, el/la cap del Servei de Gestió Forestal i
el/la cap de Secció d’Ordenació de la Producció Forestal.

4.8 El termini màxim per emetre la resolució i notificar-la per escrit a la persona sol·licitant és 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.

4.9 Contra la resolució del/de la director/a general del Medi Natural i Biodiversitat, que no posa fi a la via
administrativa, es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller o consellera d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la notificació de la resolució,
sense perjudici que se'n 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 i Alimentació es pot interposar en el termini de tres mesos a comptar a partir de la data en què
s’exhaureixi el termini per resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.

 

‒5 Tipus i quantia de l’ajut

5.1 Els ajuts d’aquesta convocatòria són cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural
(FEADER), en un percentatge del 43%, per la qual cosa l’aportació del DARP és del 57%.

5.2 La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 5.307.017,54 euros. L’aportació del DARP, per una
quantitat de 3.025.000,00 euros, té naturalesa de crèdit anticipat i va a càrrec de les partides pressupostàries
D/760000100/5510, D/770000100/5510, D/782000100/5510 i D/482000100/5510, dels pressupostos del
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DARP per un import de 3.025.000,00 d’euros per a l’any 2016. La resta de finançament, de 2.282.017,54
euros, va a càrrec del fons FEADER.

La concessió dels ajuts resta condicionada a l’existència efectiva de crèdit suficient en el moment anterior a la
resolució.

La resolució de concessió dels ajuts resta condicionada a l’aportació efectiva dels fons procedents del FEADER.

5.3 Els imports es distribueixen de la manera següent:

Annex 2 redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (PTGMF, PSGF i PO): 201.754,38 euros.

Annex 2 redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal municipals i supramunicipals (PMF): 61.403,51
euros.

Annex 3 millora de la xarxa viària: 800.000,00 euros.

Annex 4 actuacions silvícoles de millora: 1.500.000 euros.

Annex 5 infraestructures en la prevenció d’incendis ajuntaments: 526.315,79 euros.

Annex 5 infraestructures en la prevenció d’incendis ADF: 1.403.508,77 euros.

Annex 6 transformació i comercialització dels recursos forestals: 814.035,09 euros.

5.4 La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà modificar aquest desglossament en funció de les
disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada annex.

Quan l’import de les sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària s’ha de mantenir el criteri
d’atorgar primer l’ajut per a l’annex que tingui suficient dotació pressupostària, traslladant la suficiència de
crèdit als altres annexos restants d’acord amb el criteri de prioritat següent: primer: annex 5, segon: annex 6,
tercer: annex 3, quart annex 4 i cinquè: annex 2 (primer PTGMF, PSGF i PO i finalment els PMF).

5.5 La determinació de l’import subvencionable es durà a terme d’acord amb el que figura en els annexos
respectius de l’Ordre ARP/222/2015, de 15 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la
gestió forestal sostenible en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 per a
cada tipus d’actuació.

5.6 S’estableix com a import màxim de subvenció per persona beneficiària per a l’annex 2 la quantitat de
12.000,00 euros; per als annexos 3 i 4, la quantitat de 25.000,00 euros; per a l’annex 5, la quantitat de
30.000,00 euros, i per a l’annex 6, la quantitat de 40.000,00 euros.

L’import màxim total que es pot concedir a una mateixa persona beneficiària en aquesta convocatòria per als
diferents annexos és de 50.000,00 euros.

5.7 Els percentatges de subvenció per a cada annex són els següents:

Annex 2, redacció i revisió dels instruments d’ordenació forestal: 40% de l’import elegible.

Annex 3, xarxa viària per a la gestió dels boscos:

100% en forests d’utilitat pública o protectors.

85% en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

80% per a la resta de casos.

Annex 4, actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:

100% en forests d’utilitat pública o protectors.

80% en espais naturals protegits (PEIN i Xarxa Natura 2000).

75% per a la resta de casos.

Annex 5, infraestructures en la prevenció d’incendis:100% en tots els casos.

Annex 6, transformació i comercialització dels recursos forestals:

20% respecte del cost d’actuació.

40% respecte del cost de l’actuació per inversions en zones amb limitacions naturals d’acord amb l’Ordre
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AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015.

Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 500,00 euros, en el cas de
l’annex 2, i de 1.500,00 euros, en el cas dels annexos 3, 4, 5 i 6, aquest/a no es tramitarà per qüestions
d’eficàcia i d’eficiència administrativa i s’arxivarà l’expedient amb la comunicació prèvia a la persona
sol·licitant.

 

‒6 Criteris de priorització

D’acord amb el que preveuen les bases reguladores, les sol·licituds d’ajuts admissibles seran valorades segons
els criteris de priorització i la puntuació que es detalla a continuació, la qual s’aplicarà per a cada concepte
sol·licitat. Els criteris a valorar són els següents:

6.1 Criteris comuns:

a) 1 punt quan l’actuació es desenvolupi en zona amb limitacions naturals tal com s’especifica a l’Ordre
AAM/31/2015, de 19 de febrer, per la qual s'estableix i es regula la declaració única agrària de 2015.

b) Un màxim de 5 punts en funció del grau d’execució global respecte a la mitjana aritmètica dels percentatges
d’execució de les unitats atorgades en la darrera de les quatre últimes convocatòries d’ajut a la gestió forestal
sostenible en la qual hagi participat el beneficiari, i la puntuació s’atorga de forma proporcional segons el
percentatge d’execució: a partir de 95% d’execució la puntuació és de 5 i per sota del 95%, segons el
percentatge corresponent (per exemple: 94,5% equival a 4,72 punts: 94,5 x 5/100).

Els beneficiaris obtenen la màxima puntuació en cas de no haver concorregut en cap de les darreres quatre
convocatòries a la gestió forestal sostenible o en cas de no haver obtingut l’atorgament d’ajut per manca de
disponibilitat pressupostària.

6.2 Criteris específics per a l’annex 2, redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (PTGMF, PSGF i PO)

a) 3 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’IOF en una forest d’utilitat pública o protectores, tenint en
compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

b) 2 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’IOF en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000), tenint
en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

c) 4 punts per les revisions dels IOF, 1 punt per la redacció d’un nou IOF.

d) 3 punts per les finques que presentin la sol·licitud d’adscripció a algun sistema de certificació forestal
sostenible reconegut i acceptat internacionalment en el moment de presentar la sol·licitud de l’ajut. També
reben aquesta puntuació aquelles revisions dels IOF encara vigents i que disposin de l’adscripció a algun
sistema de certificació forestal sostenible aprovada i vigent. En el primer cas, un cop aprovat l’IOF, serà
necessari disposar de la resolució d’adscripció aprovada en el termini d’un mes. No obtenen l’ajut aquells
expedients amb una puntuació inferior a 4 d’acord amb aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost
s’aplica com a criteri de desempat les hectàrees proposades a l’informe tècnic com a subvencionables, de
major a menor.

6.3 Criteris específics per a l’annex 2 de redacció i revisió de Projectes d’ordenació forestal d’àmbit municipal o
supramunicipal (PFM):

a) 3 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en un municipi d’alt risc d’incendi, tenint en compte
una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 3 punts.

b) 1 punt per cada 1.000 hectàrees forestals proposades a l’informe tècnic per subvencionar, amb un màxim de
5 punts.

c) Un màxim de 5 punts en funció del percentatge de participació de la propietat en forma de superfície en la
proposta presentada. La puntuació s’atorga de forma proporcional segons el percentatge de superfície: a partir
de 95% de titularitat, 5 punts, i per sota del 95%, segons el percentatge corresponent (per exemple: 94,5%
equival a 4,72 punts (94,5 x 5/100)).

d) Un màxim de 5 punts en funció del percentatge de planificació prèvia en el municipi en forma de superfície
en la proposta presentada. La puntuació s’atorga de forma inversament proporcional segons el percentatge de
superfície ja planificada: a partir de 95% de planificació, 0 punts, i per sota del 95%, segons el percentatge
corresponent (per exemple: 94,5% equival a 0,28 punts, és a dir, 5-94,5 x 5/100).
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No obtenen l’ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 4 d’acord amb aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost,
s’aplica com a criteri de desempat les hectàrees proposades a l’informe tècnic com a subvencionables, de
major a menor.

6.4 Criteris específics per a l’annex 3 de millora de la xarxa viària forestal.

a) 20 punts per les actuacions sobre camins forestals i les actuacions puntuals i les obres civils i/o de
bioenginyeria que s’executin en aquests tipus de camins.

b) 5 punts per les actuacions sobre pistes forestals i les actuacions puntuals i obres civils i/o de bioenginyeria
que s’executin en aquest tipus de camins.

c) 2 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en una forest d’utilitat pública o protectores, tenint
en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

d) Fins a 3 punts en funció del contingut tècnic de la memòria (1 punt per memòria valorada, 2 punts per
memòria i pressupost detallats, amb unitats d’obra, preus unitaris, preus descompostos, referència a tarifes
emprades i amb identificació d’actuacions a la cartografia i 3 punts per la memòria i pressupost anterior
signats per un tècnic facultatiu amb el vistiplau del sol·licitant.

e) Fins a 2 punts per la relació dels treballs entre si com a projecte global en el territori, entès com el grau de
dependència de les actuacions subvencionades entre si i amb les ja existents per aconseguir una finalitat que
no s’aconseguiria de forma aïllada (0 punts per actuacions aïllades o que connectin amb una infraestructura ja
existent, 2 punts per actuacions que recolzin sobre dues o més infraestructures del terreny).

f) 5 punts per actuacions en funció de la densitat de camins de la finca segons el càlcul següent: 100/densitat
m/ha (per exemple Densitat= 80 m/ha: 0 punts; Densitat= 60 m/ha: 1,66 punts; D= 40 m/ha: 2,50 punts;
D= 20 m/ha: 5 punts, etc.)

g) 5 punts si els camins o pistes forestals on es realitzen les actuacions estan incloses en un instrument
d’ordenació forestal (IOF) vigent. En cas que només una part dels camins o pistes forestals estiguin recollits en
un IOF la puntuació es redueix proporcionalment a la longitud de pistes que compleixen aquesta condició.

h) 5 punts per a actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a algun sistema de
certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment, en el moment de presentar la sol·licitud. En cas
que els camins o pistes forestals travessin diverses finques, unes adscrites a sistema de certificació forestal i
altres no, la puntuació es redueix proporcionalment a la longitud de pistes incloses en finques adscrites a un
sistema de certificació.

No obtenen l’ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 11 d’acord amb aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost,
s’apliquen per ordre els següents criteris de desempat de tal manera que, si aplicant el primer es trenca la
igualtat en les puntuacions, ja no s’aplicaria el segon:

a) El criteri comú b).

b) El volum de la inversió proposada per atorgar a l’informe tècnic, de major a menor.

6.5 Criteris específics per a l’annex 4 d’actuacions silvícoles de millora i generació de cicles ecosistèmics:

a) 6 punts per aclarida de plançoneda i per selecció de tanys; 3 punts per aclarida de millora i tallada selectiva.

b) 3 punts quan l’actuació estigui planificada en un IOF vigent.

c) 4 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en una forest d’utilitat pública o protectores, tenint
en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 4 punts.

d) De 0 a 3 punts en funció del contingut tècnic de la memòria (1 punt per memòria valorada, 2 punts per
memòria i pressupost detallats, amb unitats d’obra, preus unitaris, preus descompostos, referència a tarifes
emprades i amb identificació d’actuacions a la cartografia i 3 punts per la memòria i pressupost anterior
signats per un tècnic facultatiu amb el vistiplau del sol·licitant).

e) 2 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000),
tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

f) 3 punts per actuacions subvencionables que estiguin incloses en finques adscrites a algun sistema de
certificació forestal acceptat i reconegut internacionalment, en el moment de presentar la sol·licitud.
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No obtenen l’ajut aquells expedients amb una puntuació inferior a 8 d’acord amb aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost,
s’apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la
igualtat de puntuacions, ja no s’aplica el segon:

a) El criteri comú b).

b) El volum de la inversió proposada per atorgar a l’informe tècnic, de major a menor.

6.6 Criteris específics per a l’annex 5 d’infraestructures en la prevenció d’incendis

a) 7 punts pel manteniment dels punts de reserva d'aigua per a extinció d'incendis forestals; 5 punts per la
construcció i manteniment de les vies forestals estratègiques i les actuacions puntuals i construcció d’obra civil
i/o de bioenginyeria vinculades; 3 punts per l’obertura de línies de defensa contra incendis forestals amb
eliminació de restes in situ i en pista i 1 punt per la creació dels punts de reserva d'aigua per a extinció
d'incendis forestals.

b) 2 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en una forest d’utilitat pública o protectores, tenint
en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

c) 3 punts quan l’actuació estigui planificada en un Pla de prevenció d'incendis municipal, en un projecte
d’infraestructures estratègiques d’un perímetre de protecció prioritària o en un IOF.

d) Fins a 3 punts en funció del contingut tècnic de la memòria (1 punt per memòria valorada, 2 punts per
memòria i pressupost detallats, amb unitats d’obra, preus unitaris, preus descompostos, referència a tarifes
emprades i amb identificació d’actuacions a la cartografia i 3 punts per la memòria i pressupost anterior
signats per un tècnics facultatiu amb el vistiplau del sol·licitant).

e) 2 punts en funció del percentatge d’inclusió de l’actuació en un espai protegit (PEIN, Xarxa Natura 2000),
tenint en compte una relació lineal i proporcional segons aquest percentatge, on el 100% equival a 2 punts.

No obtenen l’ajut els expedients amb una puntuació inferior a 7 punts d’acord amb aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost
s’apliquen per ordre els següents criteris de desempat, de tal manera que, si amb el primer es trenca la
igualtat de puntuacions, ja no s’aplica el segon:

a) El criteri comú b).

b) El volum de la inversió proposada per atorgar a l’informe tècnic, de major a menor.

6.7 Criteris específics per a l’annex 6 d’inversions per a la transformació i comercialització dels recursos
forestals:

a) 8 punts per l’adquisició d’equips tractors carregadors complets (tractors amb cabines reforçades
homologades, proteccions forestals a les rodes i baixos, seient giratori, grues, cabrestant i remolc forestal de
tracció) i maquinària de moviment de roll en pati.

b) 7 punts per l’adquisició de camions i plataformes per al transport de la fusta o biomassa i grues que s’hi
instal·lin. El nombre de camions, plataformes i grues s’han de relacionar amb el nombre d’equips de treta
(tractors carregadors, tractors arrossegadors o autocarregadors) propietat de l’empresa.

c) 7 punts pels autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les adaptacions i complements.

d) 6 punts per l’adquisició d’eines i complements forestals que permetin un primer tractament dels productes
forestals: desbrossadores, escorçadores mòbils, estelladores, empacadores, cabrestants i cables aeris i altres
per a finalitats similars, en un nombre no superior als equips tractors propietat del sol·licitant.

e) 5 punts per l’adquisició de bàscules, línies d’escorçament i instal·lacions de classificació de roll.

f) 4 punts per l’adquisició de línies de serrat i de primera transformació industrial sempre que la capacitat de
producció sigui igual o inferior a 10.000 m3 anuals en rotllo.

g) 3 punts per l’adquisició de processadores.

h) 2 punts per la realització d’obra civil relacionada amb el moviment de la fusta i emmagatzematge d'estella
forestal.
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i) 1 punt per les instal·lacions i obra civil en empreses de recol·lecció i primera transformació de productes
forestals no fusters.

j) 2 punts per tenir implantats i certificats sistemes de gestió mediambientals.

No obtenen l’ajut els expedients amb puntuació inferior a 2 punts en aquests criteris específics.

En cas que diverses sol·licituds aconsegueixin la mateixa puntuació i no es disposi de suficient pressupost,
s’apliquen per ordre els criteris de desempat següents, de tal manera que, si amb el primer es trenca la
igualtat de puntuacions, ja no s’aplica el segon:

a) El criteri comú b).

b) El volum de la inversió proposada per atorgar a l’informe tècnic, de major a menor.

6.8 Els criteris de priorització especificats en els punts anteriors d’aquest apartat 6 s’aplicaran per cadascun
dels conceptes inclosos en la sol·licitud.

En el cas de l’annex 3 de xarxa viària per la gestió dels boscos, l’atorgament es realitza en funció de la
puntuació obtinguda per cada concepte, de tal manera que es podria atorgar la per totalitat dels conceptes
proposats, una part o cap, en funció de la disponibilitat pressupostària.

En el cas dels annexos 2, 4, 5 i 6, l’atorgament es realitza per la totalitat de l’expedient en funció de la
puntuació global obtinguda. Aquesta puntuació global s’obté de la mitjana ponderada de les puntuacions que
han aconseguit els diferents conceptes d’una sol·licitud. Aquesta mitjana ponderada és el resultat de sumar el
producte de la puntuació de cada concepte per les seves unitats proposades; el total obtingut es divideix per la
suma total de les unitats. D’aquesta manera cada sol·licitud té una puntuació única i l’ajut s’atorga per la
totalitat dels conceptes proposats.

Els ajuts es concedeixen per annexos d’acord amb la distribució que estableix el l’apartat 5.

La concessió dels imports proposats es realitza en funció de la puntuació obtinguda de major a menor fins a
esgotar el crèdit pressupostari de cada annex. En el cas que a l’últim tram de puntuació amb imports per
atorgar s’arribés amb igualtats de punts entre dos o més expedients, s’han d’utilitzar els criteris de desempat
indicats per a cada annex.

 

‒7 Justificació

Es fixa com a data límit per a l’execució i la justificació el 30 de setembre de 2016 per a totes les actuacions.

Es fixa com a data límit per presentar renúncies parcials el 31 d’agost de 2016.

Les justificacions parcials previstes en l’apartat 10.1 de l’annex 1 de l’Ordre ARP/222/2015 es poden tramitar a
partir de l’1 de gener de 2016.

En el cas que les persones beneficiàries executin els treballs amb mitjans propis, s’han de justificar mitjançant
declaracions valorades que s’han d’adequar a l’estàndard de valoració que estarà disponible a la seu electrònica
de la Generalitat http://seu.gencat.cat..

 

‒8 Publicitat

Els ajuts concedits a les persones físiques per un import superior a 1.250,00 euros i els ajuts concedits a
persones jurídiques es fan públics a la seu electrònica de la Generalitat http://seu.gencat.cat i al web
http://agricultura.gencat.cat/beneficiarisajuts, fent ús dels mitjans electrònics establerts. Els ajuts que superin
els 3.000,00 euros s'han de publicar, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

‒9 Recursos

Contra aquesta Resolució de convocatòria, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar recurs
potestatiu de reposició davant l’òrgan que l’ha dictat, de conformitat amb el que preveuen l’article 77 de la Llei
26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i els
articles 107.1, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, en el termini d’un mes comptador a partir de
l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, o bé directament recurs
contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
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Catalunya, en el termini de dos mesos comptadors des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, de conformitat amb les previsions de l’article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, i dels articles 10, 25 i 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa
administrativa, sens perjudici que es puguin interposar qualsevol altre recurs que es consideri escaient.

 

‒10 Entrada en vigor

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

 

Barcelona, 28 de setembre de 2015

 

Jordi Ciuraneta i Riu

Conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

 

(15.279.030)
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