
 

 

 

 

dimarts, 15 / abril / 2014 

 

ORDRE AAM/115/2014. AJUTS A LA GESTIÓ FORESTAL SOSTENIBLE(GFS) PER A 
BOSCOS PÚBLICS, ADFs, ... 
 
Direcció General de Medi Natural. Generalitat de Catalunya 
 

• Dotació pressupostaria 4.317.460,32 € 

• Presentació de sol·licituds fins al dia 16 de maig de 2014 

• Finalització de treballs fins al 15 de abril de 2015 

• Màxim global de 80.000 € per sol·licitant  
 
Cadascun dels apartats té un vàrem de puntuació diferent per establir les prioritats d’atorgament 
de les subvencions. Malgrat això i de forma general, es prioritzen les zones PEIN, amb IOF 
vigents i sobretot i amb molta diferencia la valoració particular que l’òrgan competent per resoldre 
faci de la documentació de la memòria, pressupost i altres que es presentin. 
 
Apartat 1.1 Redacció i revisió d’instruments d’ordenació forestal (IOF): 

• Beneficiaris municipis i consells comarcals 

• Dotació 150.000 € 

• Màxim 20.000 € per sol·licitud  
 
Apartat 2.1 Construcció de vials necessaris per a la GFS: 

• Beneficiaris municipis i consells comarcals 

• Dotació 400.000 € 

• Màxim 5 km per sol·licitud 
 
Apartat 2.3 Actuacions silvícoles, manteniment de vials i construcció d’obra civil i/o 
bioenginyeria: 

• Beneficiaris municipis i consells comarcals 

• Dotació 1.288.888,89 € 

• Màxim 15 km per sol·licitud 
 
Apartat 3.3 Infraestructures en la prevenció d’incendis: 

• Beneficiaris les agrupacions de defensa forestal 

• Dotació 2.150.000,00 € 

• Punts d’aigua 

• Construcció de vials aptes per a vehicles de prevenció d’incendis fins 15 km per municipi 

• Millora fins 25 km per municipi 
 
Apartat 5. Transformació i comercialització dels productes forestals: 

• Beneficiaris empreses  
• Dotació 328.571,43 € 
• Com a novetat s’incorpora a l’apartat 5.1 i es prioritza en l’atorgament dels ajuts la 

construcció i adquisició de bens immobles, excepte terrenys, i obra civil relacionada amb 
el moviment de fusta en roll i emmagatzematge d’estella forestal. 

• Màxim 40.000 € per sol·licitud 


