
DISPOSICIONS

DEPARTAMENT D'AGRICULTURA, RAMADERIA, PESCA, ALIMENTACIÓ I MEDI
NATURAL

ORDRE AAM/115/2014, d'1 d'abril, per la qual es modifica l'Ordre AAM/251/2011, de 5 d'octubre, i es
convoquen per a l'any 2014 els ajuts a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública
destinats a la redacció d'instruments d'ordenació forestal, la millora d'infraestructures, les actuacions
silvícoles, les infraestructures en la prevenció d'incendis forestals i la transformació i comercialització dels
productes forestals.

Els ajuts a la gestió forestal sostenible estan regulats mitjançant l’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.

Aquests ajuts s’emmarquen en el Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013, 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, modificada per la Decisió C (2009) 10340, de 14 de desembre de 2009,
per la Decisió C (2010) 8294 final, de 30 de novembre de 2010, per la Decisió C (2012) 8674 final, de 26 de
novembre, i per la Decisió C (2013) 8300, de 25 de novembre de 2013.

El Reglament (UE) 1310/2013 del Parlament Europeu i el Consell, de 17 de desembre de 2013, estableix
disposicions de transició, entre d’altres, les relatives als ajuts al desenvolupament rural a través del Fons
Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), i preveu que els estats membres, en virtut del
Reglament (CE) 1698/2005, el 2014 puguin continuar contraient compromisos jurídics amb beneficiaris amb
relació a determinades mesures.

D’altra banda, s’ha considerat necessari introduir dues modificacions en les bases reguladores dels ajuts
publicades a l’annex 2 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per tal d’adaptar-les a normativa publicada
amb posterioritat, així com per aclarir alguna qüestió relativa als elements per valorar la priorització de les
sol·licituds.

L’escassetat de recursos fa necessari convocar aquelles actuacions que han deixat d’estar convocades en anys
anteriors, com és el cas dels Instruments d’ordenació forestal de l’apartat 1, aquells conceptes de l’apartat 2
que ajuden a la mobilització de recursos forestals i generen economia (fusta, llenya i suro), només aquelles
actuacions de l’apartat 3 que incideixen de la forma més directa i immediata en la prevenció d’incendis i els
corresponents a l’apartat 5 de suport a les empreses forestals.

Correspon, doncs, procedir a aquestes modificacions així com a la convocatòria dels ajuts esmentats per a
2014.

D’acord amb els articles 92.4 i 93.a) del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 37/2002, de 24 de desembre, 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

Modificació de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre

1.1 Es modifica el concepte subvencionable 3.3.1) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció
d’incendis amb obertura de línia de defensa de l’annex 1, que queda redactat de la manera següent:

“3.3.1) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis.”.

1.2 Es modifica el concepte subvencionable 5.1 de l’annex 1, que queda redactat de la manera següent:
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“5.1 La construcció i l’adquisició de béns immobles, excepte la compra de terrenys. S’hi inclou:

Obra civil relacionada amb el moviment de roll (preparació del pati d’apilament i carregador de roll) i
emmagatzematge d’estella forestal.

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

1.3 S’afegeix un nou apartat 2.2.h) amb relació a les persones beneficiàries de l’annex 2, amb la redacció
següent:

“2.2.h) En el cas d’associacions, tenir els seus estatuts adaptats a la Llei 5/2011, de 19 de juliol, de modificació
de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya relatiu a les persones jurídiques,
abans del 31 de desembre de 2012.”.

1.4 Es modifica l’apartat 4.j) de l’annex 2, que queda redactat de la manera següent:

“j) La memòria tècnica, segons el contingut tècnic, el seguiment de les actuacions amb l’instrument d’ordenació
forestal vigent corresponent, si en té, l’interès general i la relació dels treballs entre si com a projecte global.”.

1.5 Es modifiquen els apartats 1.1.1.a) i 1.1.1.b) de l’annex 3, que queden redactats de la manera següent:

“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 subvencionable la redacció de plans o
projectes 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.

b) Els PTGMF, PSGF i els POF, així com les seves revisions, s'hauran d'ajustar al que preveu l’Ordre
AAM/246/2013, de 14 d’octubre (DOGC 6483, de 18.10.2013), per la qual es regulen els instruments
d’ordenació forestal.”.

1.6 Es modifica l’apartat 3.3.1.a) de l’annex 3, que queda redactat de la manera següent:

“a) Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis. No es podran acollir a aquesta actuació 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.”.

1.7 Es modifiquen els conceptes subvencionables corresponents als conceptes 3.3.1 i 3.3.5 de l’apartat 3.3.2.
a) de l’annex 3, que queden redactats de la manera següent:

“3.3.1 Construcció de vials aptes per a vehicles d’extinció d’incendis, 3.999,60-6.841,85 euros/km.”.

“3.3.5 Construcció de punts de reserva d’aigua, 26.314,85 euros/ut.”.

 

Article 2

Convocatòria

2.1 Convocar per a l’any 2014 els ajuts de l’annex 1 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per la qual
s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió forestal sostenible, per a les actuacions que es realitzin
en finques de titularitat pública dels apartats 1.1 (Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal), 2.1
(Millora d’infraestructures) i els conceptes aclarida de millora, tallada selectiva, pela de suro de reduïda qualitat
i les estassades necessàries per executar aquests treballs, tractament de restes vegetals vora camins i
tractament de restes vegetals a la unitat d’actuació de l’apartat 2.3 (Actuacions silvícoles) i per les actuacions
dels apartats 3.3 (Infraestructures en la prevenció d’incendis) i 5 (Transformació i comercialització de
productes forestals).

2.2 Els beneficiaris dels apartats 1.1, 2.1 i 2.3 poden ser municipis titulars de terrenys forestals i els consells
comarcals que comptin amb l’autorització d’aquests. Els beneficiaris de l’apartat 3.3 poden ser les agrupacions
de defensa forestal (ADF), els municipis que són titulars de terrenys forestals i els consells comarcals que
comptin amb l’autorització d’aquests.
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2.3 Per a la present convocatòria, les actuacions subvencionables s’han d’ajustar als criteris següents:

a) 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. En aquesta convocatòria es podran sol·licitar punts d’aigua de formigó i basses
impermeabilitzades amb geomembrana.

b) A l’apartat 2.1. Millora d’infraestructures, només es podrà sol·licitar per persona un màxim de 15 km en el
concepte arranjament substancial de vials necessaris per a la GFS i 5 km en el concepte construcció de vials
necessaris per a la GFS.

c) En el concepte Millora de vials aptes per a vehicle d’extinció d’incendis (apartat 3.3) cada persona sol·licitant
només podrà sol·licitar un màxim de 25 km per municipi amb un màxim de 50 km.

d) Pel que fa al concepte Construcció de vials aptes per a vehicle d’extinció d’incendis (apartat 3.3), el màxim
que es pot sol·licitar és de 15 km per municipi i sol·licitant amb un màxim de 25 km.

2.4 Els ajuts previstos en aquesta convocatòria es regeixen per les bases reguladores aprovades per l’Ordre
AAM/251/2011, de 5 d’octubre, publicada al DOGC núm. 5980, de 7.10.2011, i l’article 1 de l’Ordre
AAM/147/2012, de 6 maig, que la modifica (DOGC núm. 6147, de 12.6.2012), així com les modificacions
introduïdes per l’article 1 d’aquesta Ordre.

2.5 D’acord amb l’establert en el Reglament (CE) 1698/2005 del Consell, de 20 de setembre de 2005, els ajuts
forestals poden ser cofinançats amb el FEADER. L’aportació del DAAM té naturalesa d’ajut d’Estat, per això els
ajuts de la mesura 226 del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2007-2013 (PDR) tenen assignat
el número d’ajut d’Estat N 442/2010 d’acord amb la Decisió de la Comissió Europea C (2010) 1337 final, de 8
de març de 2011, els ajuts de la mesura 227 tenen assignat el número d’ajut d’Estat N 443/2010 d’acord amb
la Decisió de la Comissió C (2010) 8831 final, de 14 de desembre de 2010, que es declaren compatibles amb el
mercat interior.

 

Article 3

Tramitació

3.1 El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals, 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/agricultura/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 2 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre,
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.

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

3.3 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, es nomena una Comissió de valoració que serà l’encarregada de valorar les sol·licituds
d’ajuts, formada por el/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.

3.4 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.

3.5 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 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, 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 resoldre i notificar tal com estableix l’apartat anterior.
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Article 4

Dotació pressupostària

4.1 Els ajuts dels apartats 1.1, 2.1, 2.3, 3.3 podran ser cofinançats amb el Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural (FEADER), dins les mesures 226 i 227.01 del Programa de desenvolupament rural
(PDR) de Catalunya 2007-2013, que participa en un 55% del finançament en les dues mesures. L’aportació del
DAAM és del 45% en ambdues mesures.

Els ajuts de l’apartat 5 seran cofinançats amb el FEADER dins la mesura 123.02 del PDR de Catalunya 2007-
2013, que hi participa en un 30% del finançament. L’aportació del DAAM és del 70% restant.

4.2 La dotació màxima d’aquesta convocatòria és de 4.317.460,32 euros. L’aportació del DAAM, per una
quantitat de 2.025.000,00 euros, té naturalesa de crèdit plurianual i va a càrrec de les partides pressupostàries
D/760000100/5510, D/770000100/5510 i D/482000100/5510, dels pressupostos del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural per a l’any 2015. La resta de finançament, de
2.292.460,32 euros, serà a càrrec del fons FEADER.

4.3 Els imports es distribuiran de la manera següent:

Apartat 1.1 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal: 150.000,00 euros.

Apartat 2.1 Construcció de vials necessaris per a la GFS: 400.000,00 euros.

Apartat 2.3 Actuacions silvícoles i els conceptes Arranjament substancial de vials i Construcció d’obra civil i/o
bioenginyeria: 1.288.888,89 euros.

Apartat 3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis: 2.150.000,00 euros.

Apartat 5. Transformació i comercialització dels productes forestals: 328.571,43 euros.

La Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat podrà modificar aquests desglossaments en funció de les
disponibilitats pressupostàries finals i les necessitats per a cada línia d’ajut.

4.4 La subvenció podrà ser reduïda totalment o parcialment, abans que no es dicti la resolució definitiva, com a
conseqüència de les restriccions que derivin del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.

 

Article 5

Imports a concedir

5.1 En la present convocatòria, els imports i percentatges màxims subvencionables són els que figuren a
l’annex 3 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre, per a cada tipus d’actuació, excepte per als conceptes
següents:

1.1.1 Redacció i revisió dels plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF) fins a les 30 ha, 652,00 euros.

1.1.2 Redacció i revisió dels plans simples de gestió forestal (PSGF) fins a les 10 ha, 402,00 euros.

1.1.3 Projectes d’ordenació forestal.

Redacció dels projectes d’ordenació forestal (POF) fins a les 250 ha, 7.000,00 euros.

Revisió dels projectes d’ordenació forestal (PO) fins a les 250 ha, 3.500,00 euros.

A partir de 30 hectàrees per als casos dels PTGMF, de les 10 ha dels PSGF i de 250 ha dels PO, els imports
anteriors més els següents:

Per a les zones on es realitzi inventari forestal descriptiu, 5,00 euros/ha.

Per a les zones on es realitzi inventari forestal pericial, 17,00 euros/ha.

Per a les zones on es realitzi inventari forestal per mostreig, 22,00 euros/ha.

5.2 S’estableix com a import màxim subvencionable pels apartats 1 i 5, 20.000,00 euros i 40.000,00 euros,
respectivament.
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5.3 L’import màxim total que es pot concedir a una mateixa persona beneficiària en aquesta convocatòria pels
diferents apartats és de 80.000,00 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.

5.4 Import mínim subvencionable.

Quan l’import proposat per atorgar en una sol·licitud/expedient sigui inferior a 2.000,00 euros en el cas dels
apartats 2, 3 i 5, o 402,00 euros en el cas de l’apartat 1, 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.

 

Article 6

Criteris d’atribució i prioritats

6.1 Els ajuts s’atorgaran per apartats d’acord amb la distribució que estableix l’article 4.3. Quan l’import de les
sol·licituds presentades superi la dotació pressupostària, es mantindrà el criteri d’atorgar-lo primer a l’apartat
que tingui suficient dotació pressupostària, traslladant la suficiència de crèdit als altres apartats restants
d’acord amb el criteri de prioritat següent: 1r: Apartat 3, 2n: apartat 2, 3r: apartat 5 i 4t: apartat 1.

6.2 Si el crèdit destinat a algun apartat resulta insuficient per atendre totes les sol·licituds s’aplicarà la
puntuació següent en funció de les actuacions subvencionables i d’acord amb els criteris d’atribució i prioritats
establerts a l’apartat 4 de l’annex 2 de l’Ordre AAM/251/2011, de 5 d’octubre:

Apartat 1.1 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal.

2 punts per redacció d’instrument d’ordenació forestal.

1 punts per revisió d’instrument d’ordenació forestal.

Apartats 2.1 i 2.3, Millora d’Infraestructures i Actuacions silvícoles.

Cada actuació es puntuarà amb els criteris següents:

2 punts quan l’actuació es desenvolupi en forests d’utilitat pública.

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

2 punts quan l'actuació es desenvolupi dins una Zona d'actuació urgent vigent.

4 punts quan l'actuació estigui recollida en un Instrument d'ordenació forestal aprovat.

De 0 a 15 punts en funció de: 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); grau de seguiment de l'IOF (fins a 2 punts en
funció del % de seguiment), interès general de l'actuació (fins a 5 punts segons funcions de mobilitat de
recursos i generació d’economia, prevenció d’incendis, facilitat d’accés a zones no accessibles, augmenta valors
ecosistemes... ), relació entre les diferents actuacions com a projecte global (fins a 5 punts).

Apartat 3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis

Cada actuació es puntuarà amb els criteris següents:

2 punts quan l’actuació es desenvolupi en un municipi d'alt risc d'incendi.

2 punts quan l'actuació es desenvolupi dins una Zona d'actuació urgent vigent.

2 punts quan l’actuació es desenvolupi dins d’un perímetre de protecció prioritària (PPP).

2 punts quan l'actuació es desenvolupi dins d'un pla de prevenció d'incendis (PPI) aprovat.

De 0 a 11 punts en funció de: 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), interès general de l'actuació (fins a 4 punts
segons ubicació estratègica, interconnexió amb altres infraestructures, multifuncionalitat... ), relació entre les
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diferents actuacions com a projecte global (fins a 4 punts).

Apartat 5. Transformació i comercialització dels productes forestals.

7 punts per Obra civil relacionada amb el moviment de roll (preparació del pati d’apilament i carregador de
roll) i emmagatzematge d’estella forestal.

6 punts per l’adquisició de processadores, autocarregadors i arrossegadors forestals (skidders), així com les
adaptacions i complements.

5 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).

4 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 nombre no superior als equips tractors propietat del sol·licitant.

3 punts per l’adquisició de góndoles, 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. Només es
subvencionarà una góndola per empresa sempre que es disposi de màquina processadora.

2 punts per l’adquisició de bàscules, pales carregadores de roll, línies d’escorçament i instal·lacions de
classificació de roll.

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

En el cas que no existeixi disponibilitat financera suficient per atendre les sol·licituds de l’últim tram de
puntuació es reduirà proporcionalment la intensitat de l’ajut per a aquestes sol·licituds.

Si el global de l’apartat no presenta dèficit pressupostari es resoldrà sense aplicar els criteris de prioritat ni de
puntuació establerts en aquest article, d’acord amb les propostes elaborades per la Comissió de valoració.

 

Article 7

Justificació

7.1 Es fixa com a termini màxim d’execució dels treballs i de justificació el 15 d'abril de 2015 per a totes les
actuacions, improrrogable.

7.2 En el cas que les persones beneficiàries executin els treballs amb mitjans propis, les justificaran mitjançant
declaracions valorades que s’adequaran a l’estàndard de valoració que facilitarà el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la seva pàgina web http://www.gencat.cat/agricultura/ajuts/ .

 

Article 8

Publicitat

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/agricultura/ajuts/ , fent ús dels mitjans electrònics
establerts. Els ajuts que superin els 3.000,00 euros es publicaran, a més, en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

 

 

Disposició addicional

Aquests ajuts cofinançats amb el FEADER es tramiten d’acord amb les funcions d’organisme pagador que
estableix el Decret 393/2006, de 17 d’octubre, pel qual es constitueix i es regula l’organització i el
funcionament de l’organisme pagador dels ajuts finançats pel FEAGA i el FEADER (DOGC núm. 4743, de
19.10.2006).
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Disposició final

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

 

Barcelona, 1 d’abril de 2014

 

Josep Maria Pelegrí i Aixut

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

 

(14.101.041)
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