A QUI VAN
DIRIGIDES?
A propietaris o titulars de parcel·les
forestals ubicades en una zona declarada
d’alt o mitjà risc d’incendi forestal, segons
el IV Pla general de defensa contra els
incendis forestals de les Illes Balears.

QUINS REQUISITS
S'HAN DE COMPLIR?
En el cas més de 100 hectàrees forestals a
Mallorca i 50 a la resta d'illes, disposar
d’un Pla de gestió forestal sostenible
aprovat, i, en la resta de casos, si no es
disposa de Pla, s'ha de disposar d'una
llicència d’aprofitament forestal o pla
d'aprofitament forestal.
Per altra banda, s'ha d'obtenir un mínim
del 30% de la puntuació màxima possible.

Per a aquesta
convocatòria, el FOGAIBA
destina, a la gestió
forestal de parcel·les
ubicades en zones
declarades de mitjà o alt
risc d'incendi forestal, un
import d'1.700.000 €, que
es podria incrementar
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QUANTITAT
SUBVENCIONABLE
La intensitat de l'ajut és del 80% del cost establert, o
del 85%, si es disposa d’un pla de gestió o
d’aprofitament forestal vigent. La inversió màxima
auditable és de 30.000 € per beneficiari.

FINS QUAN LES PUC
SOL·LICITAR?
El termini de presentació de sol·licituds finalitza el
28 de febrer de 2020.

ACTUACIONS
SUBVENCIONABLES
Faixes o àrees de prevenció d'incendis forestals
Obertura o manteniment d'una superfície de
prevenció, mitjançant tala o poda d'arbrat, i/o
eixerma de sotabosc. 8.000 €/ha.
Aclarides d'arbrat forestal
Tala d'arbres en masses forestals de més de 800
peus/ha, per dosificar la competència i la resistència
enfront d'incendis forestals. 3.000 €/ha.
Gestió dels arbres afectats per desastres naturals
Treballs silvícoles en zones afectades per incendis
forestals, temporals, etc. 3.000 €/ha.
Recuperació de cultiu en zones abancalades
Recuperació de l'ús agrícola de marjades
abandonades. 4.000 €/ha
Redacció d'instruments de planificació forestal
Per a masses forestals públiques o privades. 25 €/ha
Només seran subvencionables les despeses dutes
a terme després de la presentació de la sol·licitud
d’ajuda i després de la visita prèvia d’inspecció, in
situ, que acrediti que les actuacions no estaven
iniciades.

Una vegada concedida la
subvenció tendràs 12 mesos
per executar les actuacions.
Més informació sobre aquestes ajudes a:
fogaiba.caib.es (Tel. 971 17 60 76)
forestal.caib.es (Tel. 971 17 66 77)

QUINA
DOCUMENTACIÓ HE
DE PRESENTAR?
La sol·licitud d'ajuda (model de l'annex I: al web del
FOGAIBA, apartat Ajudes), acompanyada de:
a) Una fotocòpia del NIF
b) Acreditació de la representació
c) Acreditació de la titularitat de la finca forestal
d) Memòria de l’actuació, signada, on es faci constar:
Ubicació (polígons, parcel·les i recintes on s’actua),
justificació del risc d'incendi, descripció de la situació
actual de la massa forestal, descripció del tipus
d’actuació (amb croquis i superfície afectada), calendari
d’execució i compliment dels requisits.

