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A propietaris o titulars de parcel·les 

forestals ubicades en una zona 

declarada d’alt o mitjà risc d’incendi 

forestal de les Illes Balears.

A QUI VAN 

DIRIGIDES?

La Conselleria de Medi 
Ambient, Agricultura i 
Pesca, subvenciona 

100.000 € per a la 

gestió forestal, quantitat 

que s'ampliarà amb 2,4 

milions d'euros més al 
2019. 

QUINS REQUISITS 

S'HAN DE 

COMPLIR?
Disposar d’un Pla de Gestió Forestal 

sostenible aprovat o bé una llicència 

d’aprofitament forestal (tala), i que 

contractin a una entitat professional 

dedicada a la producció de biomassa 

(que estigui inscrita al registre oficial 

de gestors de biomassa).



Les de silvicultura preventiva de modificació de 

l’estructura de la massa forestal per dificultar la 

propagació del foc (condicionament i manteniment 

d’àrees i faixes tallafocs, faixes auxiliars en vies de 

comunicació, línies de defensa, creació i millora de 

pastures, etc. 

Actuacions sobre la massa que diversifiquin 

l’estructura de la vegetació (eixerma de matolls, 

aclarides i clarianes en repoblacions i regenerats 

amb espessor excessiva, etc)

Inversions necessàries per als treballs de prevenció: 

pistes d’accés, punts d’aigua, instal·lacions de 

vigilància i alerta i altres inversions, d’acord amb el 

IV Pla de defensa contra incendis forestals de les IB 

(Decret)

Només seran subvencionables les despeses 

realitzades 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.

QUINES  

ACTUACIONS  SÓN  

SUBVENCIONABLES?

El 80% de les despeses elegibles. En el cas de 

disposar d’un pla de gestió o d’aprofitament forestal 

vigent, aquesta s’incrementarà fins el 85% de les 

despeses, fins a un màxim de 20.000€ (sense IVA).

QUANTITAT   

SUBVENCIONABLE

FINS  QUAN  LES  PUC  

SOL ·LICITAR?

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 

28 de febrer de 2019.

QUINA  

DOCUMENTACIÓ  HE  

DE  PRESENTAR?

Descarrega't el model de sol·licitud (Annex I de la web 

del FOGAIBA) i adjunta:

a) Una fotocòpia del NIF

b) Acreditació de la representació

c) Acreditació de la titularitat de la finca forestal

d) Memòria de l’actuació signat, on es faci constar: 

Ubicació (polígon i parcel·la on s’actua), justificació, 

descripció de la situació actual de la massa forestal, 

memòria fotogràfica, descripció del tipus d’actuació. 

Calendari d’execució i Pressupost

Una vegada concedida la 

subvenció tendràs 12 mesos 

per executar les actuacions.

Més informació a les webs 
forestal.caib.es 
fogaiba.caib.es 
o al telèfon 971176666


