Subvenció per a la gestió forestal i
la prevenció d’incendis forestals
Objecte i fi
L’objecte de la present convocatòria és regular la concessió d’ajudes econòmiques en règim
de concurrència competitiva, en la modalitat de prorrateig de l’import màxim entre els
possibles beneficiaris, fins a esgotar el crèdit disponible per a actuacions en matèria de gestió
forestal i prevenció d’incendis forestals en l’exercici 2022.
S’estableixen dues modalitats:
A. Actuacions de gestió forestal
A.1 TREBALLS de conservació, manteniment i aprofitament forestal.
A.1.1 Reparació d’elements de la xarxa viària forestal (senders, camins i pistes
forestals) necessària per a la conservació, el manteniment i l’aprofitament
forestal.
A.1.2 Actuacions silvícoles d’ajuda i generació de cicles ecosistèmics o
restauració del potencial forestal: desbrossaments, aclarida de plançoneda,
aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes i brots, desbrossament
d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades, preparació de fusta i
desembosc.
A.1.3 Tall de vegetació afectada i tractament de les restes generades per incendis
forestals i danys biòtics. Retirada i eliminació de materials afectats.
A.1.4 Retirada i eliminació d’espècies exòtiques invasores.
A.1.5 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos
complementaris a la gestió forestal.
A.1.6 Condicionament, protecció i defensa de sòls. Manteniment de
construccions de bioenginyeria per a la retenció de sòl.
A.1.7 Manteniment de construccions d’obra civil.
A.1.8 Recollida i eliminació de residus.
A.1.9 Manteniment de repoblacions forestals.
A.1.10 Redacció d’instruments tècnics d’ordenació o protecció: estudis
d’ordenació forestal, plans tècnics d’ús del medi natural o Plans Locals de
Prevenció d’Incendis Forestals.
A.2 INVERSIONS de conservació, millora i aprofitament forestal.
A.2.1 Reforestació i reposició de fallades: plantació d’espècies secundàries
arbustives i arbòries (autòctones frondoses, rebrotadores...), millora de
pastures, treballs silvícoles i sembres.
A.2.2 Plantacions per a l’aprofitament de productes forestals o agroforestals
(plantacions per a fusta i biomassa, sureres, plantacions micorritzades per
a l’aprofitament micològic, mel·líferes, baies, esparregueres, aromàtiques i
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altres actuacions que afavorisquen l’aprofitament per a la recol·lecció i la
primera transformació).
Creació de punts de reserva d’aigua per a abeuradors i usos
complementaris a la gestió forestal sostenible.
Actuacions o construccions de bioenginyeria per a la retenció del sòl i altres
accions complementàries.
Inversions en àrees recreatives, hàbitats d’interés, senders i miradors:
senyalització, cartelleria, mobiliari forestal i proteccions.
Instal·lació de refugis per a quiròpters.
Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els aprofitaments
forestals.
Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a la
conservació, la millora i l’aprofitament forestal.

B. Actuacions de prevenció d’incendis forestals
Els treballs i inversions de prevenció d’incendis forestals subvencionables han d’estar
contemplades dins del Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals (d’ara endavant PLPIF)
del municipi sol·licitant, no obstant això les inversions classificades en els punts B.2.3 i B.2.4
queden exemptes d’aquesta condició.
B.1 TREBALLS de prevenció d’incendis forestals
B.1.1 Reparació de vies forestals.
B.1.2 Manteniment d’infraestructures de prevenció d’incendis forestals i
d’actuacions d’obra civil i de bioenginyeria que siguen infraestructures de
prevenció d’incendis forestals o en formen part.
B.1.3 Manteniment dels punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis
forestals.
B.1.4 Manteniment de línies de defensa contra incendis forestals amb eliminació
de restes (àrees tallafocs, faixes auxiliars, interfície urbana-forestal...).
B.1.5 Actuacions silvícoles de prevenció d’incendis forestals: desbrossaments,
aclarida de plançoneda, aclarida de millora, tall selectiu, selecció de brostes
i brots, desbrossament d’herba o bardisses del sotabosc, esporgades,
preparació de fusta i desembosc.
B.1.6 Manteniment de les àrees de baixa càrrega de combustible per a la
prevenció d’incendis mitjançant pastura.
B.1.7 Recollida i eliminació de residus.
B.1.8 Redacció de la revisió dels PLPIF aprovats i de Plans d’Actuació Municipal
(PAM) enfront del risc d’incendis forestals.
B.2 INVERSIONS de prevenció d’incendis forestals
B.2.1 Actuacions puntuals i construccions d’obra civil i de bioenginyeria.
B.2.2 Creació de punts de reserva d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals.
B.2.3 Obra civil i inversions per a la millora del medi natural o els aprofitaments
forestals.
B.2.4 Compra de ferramentes, maquinària i complements forestals per a treballs
de prevenció d’incendis forestals.
B.2.5 Adquisició i/o instal·lació de calderes per a la calefacció d’edificis públics
que empren com a combustible sòlid el material procedent de la gestió
forestal i/o la prevenció d’incendis forestals.

El municipi sol·licitant haurà d’obtindre i aportar en el moment que es requerisquen tots els
permisos i autoritzacions necessaris per a la realització dels treballs o l’execució de les
inversions objecte de la subvenció. Cap de les actuacions, ja siga de manteniment o d’inversió,
podrà iniciar-se sense haver obtingut tots els permisos i autoritzacions que establisca la
normativa vigent.

Requisits
Podran optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que reunisquen els
requisits establits en l’OGS de la Diputació de València i que, segons l’article 55.3 de la Llei
3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, tinguen l’obligació d’aprovar i desenvolupar els
PLPIF.
Podran, per tant, optar a aquestes ajudes els municipis de la província de València que no
estiguen inclosos en la llista de municipis exempts de redactar un PLPIF publicada per la
Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició
Ecològica.
Només podran optar a la modalitat A els municipis forestals de menys de 20.000 habitants
i amb més de 25 hectàrees de Muntanya d’Utilitat Pública (MUP) de titularitat municipal.
Només podran optar a la modalitat B els municipis forestals que tinguen aprovat el PLPIF o
un Pla Local Reduït de Prevenció d’Incendis Forestals (PLRPIF) per la Conselleria
d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica amb data
d’aprovació anterior a la data de publicació de la present convocatòria, independentment de
la seua població.
No s’admetran propostes supramunicipals o d’entitats locals d’àmbit territorial inferior al
municipal.

Criteris de baremació
La dotació pressupostària es distribueix segons els criteris objectius que es determinen a
continuació. Les quantitats preasignadas es refereixen a la quantia que podrà sol·licitar-se
com a màxim per municipi per a cada línia d’actuació.
Modalitat A
Part fixa: s’assignarà una part fixa de 15.000€ per sol·licitud presentada.
Part variable: s’assignarà una part variable per sol·licitud presentada que es distribuirà en
funció de la puntuació obtinguda en els següents apartats.
1. Població: segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 2,5 punts).
•
•
•
•
•

Fins a 500 habitants (2,5 punts).
Entre 501 i 1.000 habitants (2 punts).
Entre 1.001 i 2.500 habitants (1,5 punts).
Entre 2.501 i 5.000 habitants (1 punt).
Entre 5.001 i 10.000 habitants (0,5 punts).

Aquells municipis amb població superior a 10.000 habitants no rebran cap puntuació
en aquest apartat.
2. Planificació forestal: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que
tinguen aprovats instruments tècnics de gestió forestal de MUP de titularitat municipal
vigents el mes de gener de 2021 segons la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica i el llistat de la
qual es pot consultar en el següent enllaç (màxim 5 punts):
https://agroambient.gva.es/va/web/medio-natural/instrumentos-tecnicos-de-gestionforestal
Aquells municipis que no disposen d’un instrument tècnic de gestió forestal no
obtindran cap punt en aquest apartat.
3. Espais protegits: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis que
tinguen declarats, en el seu àmbit territorial, Paratges Naturals Municipals o Parcs
Naturals, conforme a la Llei 11/1994, de 27 de desembre, de la Generalitat Valenciana,
d’Espais Naturals Protegits de la Comunitat Valenciana (màxim 3 punts).
Obtindran en aquest apartat:
•
•

2 punts, aquells municipis que disposen dins del seu àmbit territorial d’algun
Paratge Natural Municipal.
1 punt, aquells municipis on el terme municipal es trobe total o parcialment dins de
l’àmbit d’algun Parc Natural.

No es puntuaran municipis que no disposen en el seu àmbit d’alguna de les figures de
protecció ambiental citades.
4. Superfície de MUP de titularitat municipal: es consideren prioritàries les actuacions
en els municipis amb major superfície de MUP de titularitat municipal segons la
cartografia del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR).
La puntuació en aquest apartat s’obté segons la fórmula següent:
𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 =

Sent:

𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
1000

PST: puntuació obtinguda en aquest apartat.
STMUPa: superfície total en hectàrees de MUP de titularitat municipal.
La puntuació assignada a la part variable és la suma dels punts obtinguts en cadascun dels
apartats 1 a 4 anteriors.
La fórmula de repartiment dels fons en la modalitat A és la següent:

Sent

𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 +

It: import total atorgat a la sol·licitud.

𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣
× (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − � 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 )
∑ 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣

IfA: import atorgat en la part fixa establida en 15.000€.
PvA: puntuació obtinguda en la part variable.
∑PvA: suma de totes les puntuacions obtingudes en la part variable.
TsA: total del crèdit disponible de la subvenció.
∑IfA: suma de tots els imports de la part fixa.
L’Annex 10 mostra els imports preassignats a cadascun dels municipis que poden optar a la
subvenció en la modalitat A segons els criteris definits anteriorment.
Modalitat B
Part fixa:
-

S’assignarà una part fixa de 20.000€ per sol·licitud presentada per a aquells municipis
que disposen d’un PLPIF aprovat amb anterioritat a la publicació de la present
convocatòria.
S’assignarà una part fixa de 5.000€ per sol·licitud presentada per a aquells municipis
que disposen d’un PLRPIF aprovat amb anterioritat a la publicació de la present
convocatòria.

Part variable: s’assignarà una part variable per sol·licitud presentada, que es distribuirà en
funció de la puntuació obtinguda en els següents apartats.
1. Població: segons el padró municipal de l’INE a 1 de gener del 2021 (màxim 2,5 punts).
•
•
•
•
•

Fins a 500 habitants (2,5 punts).
Entre 501 i 1.000 habitants (2 punts).
Entre 1.001 i 2.500 habitants (1,5 punts).
Entre 2.501 i 5.000 habitants (1 punt).
Entre 5.001 i 10.000 habitants (0,5 punts).

Aquells municipis amb població superior a 10.000 habitants no rebran cap puntuació
en aquest apartat.
2. Superfície forestal total: es consideren prioritàries les actuacions en els municipis
amb major superfície forestal total segons la cartografia del PATFOR. La puntuació en
aquest apartat s’obté segons la fórmula següent:

Sent:

𝑃𝑃𝑆𝑆𝑆𝑆 =

𝑆𝑆𝐹𝐹𝐹𝐹
𝑆𝑆𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇
𝑥𝑥 0,4 +
𝑥𝑥 0,6
1000
1000

PST: puntuació obtinguda en aquest apartat.
SFT: superfície forestal total del municipi en hectàrees.
STMUPb: superfície total en hectàrees de MUP del municipi (MUP Ajun + MUP GVA).
La puntuació assignada a la part variable és la suma dels punts obtinguts en cadascun dels
apartats 1 i 2 anteriors.
La fórmula de repartiment dels fons en la modalitat B és la següent:

Sent:

𝐼𝐼𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 +

𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣
× (𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠 − � 𝐼𝐼𝑓𝑓𝑓𝑓 )
∑ 𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣

It: import total atorgat a la sol·licitud.
IfB: import atorgat en la part fixa establida en 20.000€ per aquells municipis amb PLPIF i de
5.000€ per aquells municipis que disposen de PLRPIF, tots dos aprovats amb data anterior a
la publicació de la present convocatòria.
PvB: puntuació obtinguda en la part variable.
∑PvB: suma de totes les puntuacions obtingudes en la part variable.
TsB: total del crèdit disponible de la subvenció.
∑IfB: suma de tots els imports de la part fixa.
L’Annex 11 mostra els imports preassignats a cadascun dels municipis que poden optar a la
subvenció en la modalitat B segons els criteris definits anteriorment.

Despeses subvencionables
La realització dels treballs i les inversions per als quals s’haja concedit la subvenció serà de
responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari, tant si s’encarreguen a empreses d’obres i serveis
com si s’executen amb mitjans propis. En qualsevol cas, els treballs forestals hauran de ser
dirigits i supervisats per professionals que compten amb capacitació habilitant.
Es consideren també subvencionables les despeses de redacció de projectes i altres
documents tècnics, de direcció facultativa, seguretat i salut o altres certificats tècnics
d’execució quan la normativa els exigisca per a obtindre permisos i autoritzacions o per a
adjudicar o contractar els serveis o l’execució de les obres. Tot això, sempre que es duguen
a terme les inversions o actuacions projectades o definides en aquests documents. Aquest
últim requisit no s’aplicarà als documents tècnics subvencionables del tipus A.1.10.
Seran subvencionables les despeses realitzades entre l’1 de gener de 2022 i la finalització del
termini d’execució.

Sol·licitud
Amb la sol·licitud telemàtica, a més de les certificacions genèriques establides en l’apartat 7
de l’estratègia REACCIONA, s’haurà d’aportar:
1- Sol·licitud de la subvenció (Annex 4.10).
2- Certificat d’Intervenció que acredite que la sol·licitud formulada per a inversions ho és
d’acord amb la definició del concepte pressupostari “inversions reals” (Annex 3).
3- Les ajudes sol·licitades per a inversions de tipus A.2 i B.2 i les referides a treballs de
conservació, manteniment i aprofitament forestal de tipus A.1 hauran d’executar-se en
sòl de propietat municipal, cosa que caldrà justificar amb una certificació acreditativa
de la titularitat dels terrenys (Annex 7).
4- Declaració responsable que acredite que l’ús a què es destinaran les inversions de
tipus A.2.7 i A.2.8 serà exclusivament per a treballs relacionats amb la gestió forestal

i, en el cas de les B.2.3 i B.2.4, exclusivament per a treballs relacionats amb la
prevenció d’incendis forestals.
En la identificació de les actuacions, especialment en la localització, s’evitaran termes
genèrics i ambigus com a “neteja de muntanya”, “condicionament del terreny”, “reparació
d’elements”, “treballs a la muntanya”, etc.
Les actuacions de tipus A i B es codificaran clarament segons l’apartat 1 de la present
convocatòria. Les actuacions de tipus B, excepte les inversions B.2.3 i B.2.4, se’ls assignarà
la mateixa denominació que s’utilitze al PLPIF/PLRPIF aprovat.
Atés que l’acreditació, tant del compliment dels requisits per a sol·licitar les ajudes com dels
criteris de distribució de fons, es fa sobre la base de documentació pública de les
administracions competents, en el cas que hi haguera una errada o una omissió, l’ajuntament
afectat podrà presentar la sol·licitud i acreditar les dades reals adjuntant una certificació
emesa per l’administració competent.
Quan la despesa subvencionable de l’actuació supere la quantitat assignada, la diferència
anirà a càrrec de l’entitat beneficiària, que delimitarà clarament l’import i els conceptes objecte
de subvenció.

Modificació de la resolució
Qualsevol modificació de les actuacions subvencionades requerirà l’autorització prèvia i
expressa de la Diputació de València i podrà donar lloc a la modificació de la memòria durant
el termini de justificació.
S’admetran modificacions que estiguen obligades per condicionants continguts en les
autoritzacions formulades per les administracions públiques competents i que siguen
necessàries per a dur a terme les actuacions.
Com també, podrà donar lloc a la modificació de les actuacions per a les quals s’ha concedit
la subvenció l’alteració de les condicions estimades per a concedir les ajudes i, si escau, la
concurrència de subvencions o ajudes atorgades per altres administracions o ens públics o
privats.

Termini i forma de justificació
El termini per a la justificació de la subvenció finalitza als 10 mesos de l’endemà de la
publicació de l’acord de concessió. L’òrgan que concedeix la subvenció podrà atorgar una
ampliació en els termes establits en l’OGS de la Diputació de València.
La documentació justificativa serà l’establida en l’apartat genèric 16 de la convocatòria
REACCIONA i, addicionalment, per a aquesta línia de subvenció s’aportarà:
1- Memòria de les actuacions subscrita per l’Alcaldia de la corporació amb el contingut
següent:
a. Justificació tècnica i descripció de l’actuació amb els mesuraments necessaris i
dades cadastrals d’emplaçament.

b. Valoració econòmica amb preus unitaris descompostos i pressupost per capítols.
c. Plànols a escala de situació, emplaçament (indicant les coordenades
geogràfiques), planta i definició d’elements. S’inclourà a més un document amb
enllaç per a descarregar les còpies d’aquests plànols en format digital .dwg, .kml,
.kmz o .shp.
d. Annex fotogràfic de l’estat abans i després de les actuacions.
2- En el cas d’adquisició de béns, memòria tècnica amb la descripció del bé, les seues
característiques tècniques i un breu reportatge fotogràfic on figure la imatge
corporativa de l’Àrea de Medi Ambient col·locada en un lloc clarament visible.
El termini d’execució serà el mateix que el de justificació.

Publicitat
La publicitat que hagen de realitzar les entitats beneficiàries serà l’establida en l’apartat
genèric 12 de la convocatòria REACCIONA.

