PLA TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL SIMPLIFICAT (PTGFS)

A

DADES D’IDENTIFICACIÓ DEL PTGTS

A.1. CODI D’IDENTIFICACIÓ PTGFS (a omplir per l’Administració)
A.2. NOM PARTIDA / FINCA : ___________________________________________________

A.3. SUPERFÍCIE DE GESTIÓ (ha):____________________

A.4. PERÍODE D’APLICACIÓ PTGS (ANYS):

A.5. DATA DE PRESENTACIÓ: ______________________

INICI:___________ FINAL ___________

A.6. DADES DEL TITULAR
COGNOM/RAÓ SOCIAL

NOM

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
PROVÍNCIA

DNI/NIF/NIE
CP

TELÉFON

FAX

LOCALITAT
CORREU ELECTRÓNIC

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
COGNOM / APELLIDOS

NOM/NOMBRE

DNI/NIF/NIE

DADES A L’EFECTE DE NOTIFICACIÓ
ADREÇA (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
PROVÍNCIA

CP
TELÉFON

FAX

LOCALITAT
CORREU ELECTRÓNIC

A.7. DADES DEL GESTOR
COGNOM/RAÓ SOCIAL

NOM

DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
PROVÍNCIA

E

DNI/NIF/NIE
CP

TELÉFON

FAX

LOCALITAT
CORREU ELECTRÓNIC

SOL∙LICITUD I DECLARACIÓ

Se SOL·LICITA l'aprovació del Pla Tècnic de Gestió Forestal Simplificat (PTGFS) i DECLARA que totes les dades consignades en este formulari són
certs i que es compromet a complir les condicions especificades en la normativa aplicable, la qual coneix integrament.
S'AUTORITZA a l'administració competent perquè comprove les dades necessàries que estiguen en poder de les administracions públiques per
tramitar l'autorització.
La firma del titular i del gestor avala el que indica el PTGFS i servix com a compromís per al compliment d'este en el cas que s'executen les
actuacions hi previstes.
________________ , ______ d’ ________________ del _________
El titular

Signa: ______________________

El gestor

Signa: ______________________

Les dades de caráter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l’informa de
la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (Boe núm. 298, de 14/12/99)
REGISTRE D’ENTRADA

DATA DE ENTRADA EN L’ORGAN COMPETENT

B

DESCRIPCIÓ DE LA SUPERFÍCIE ORDENADA

B.1. DADES CADASTRALS SUPERFÍCIE DE GESTIÓ
Unitat Província
Munici

Polígon

Parcel∙la

Superfície (ha)

①
②
③
④
⑤
B.2. ESTUDI DE SUPERFÍCIES
Unitat Superfície agrícola

Superfície forestal total
Superfície forestal arbrada (ha)
Superfície matoll i pastures

①
②
③
④
⑤
B.3. VEGETACIÓ
Unitat

Espècie principal

Vegetació arbrada
Espècies secundàries

Espècie principal

Vegetació no arbrada
Espècies secundàries

①
②
③
④
⑤

C

PLANIFICACIÓ DELS APROFITAMENTS I ACTUACIONS

C.1. PROGRAMACIÓ DELS APROFITAMENTS I ACTUACIONS
Any

I

II

III

IV

V

Unitat d’actuació

①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤
①
②
③
④
⑤

Aprofitaments i actuacions

C.2. APROFITAMENTS DE FUSTA, LLENYES, BIOMASSA, SURO Y RESINA (haurà d’omlir-se una taula per a cada unitat d’actuació , tipo d’aprofitament i espècie aprofitada) ANY: ______________

Unitat d’actuació (codi) _____________

Superfície de l’aprofitament (ha) _____________

Tipus d’aprofitament (codi)*
AP01
AP02
AP03
AP04
AP08

Diàmetre (1)

Aprofitament de fusta
Aprofitament de llenyes
Aprofitament de biomassa
Aprofitament de suro

<7,5

Aprofitament de resina

22,5 – 27,4

AP01
3
Fusta (m )

AP02
Llenyes (t)

AP03
Biomassa (t)

AP04
Suro (t)

AP08
Resina (t)

7,5 – 12,4
12,5 – 17,4
17,5 – 22,4

* Marcar amb una X la casella que corresponga:

CM1
CM2
CR1
CR2
CR3

Nre. Arbres
(unitats)

Espècie (nom):______________________________________

27,5 – 32,4

Tipus de tallada (codi)*
Aclarida de plançoneda
Aclarida
Tallades arreu (amb reserva o sense d’arbres pare)
Tallades d’aclarida successiva (uniforme, per bosquets o faixes)
Tallades per selección (generalizada o regularizada)

32,5 – 37,4
37,5 – 42,4
42,5 – 47,4
47,5 – 42,4
37,5 – 52,4
>52,5

Total:

* Marcar amb una X la casella que corresponga:

(1) Diámetre mesurat en cm a 1,30 m del sòl

Producto:
Destí:

Llenya i biomassa amb fins energétics

Fusta prima per a altres usos distints dels energétics

Fusta en rollo

Autoconsum
Biomassa: pèl∙lets, estelles I briquetes
Biomassa: crema I carboneig

Serradura
Xapa
Pals i rolls

Trituració: pasta
Trituració: taulers
Altres,(especificar):_____________________

C.3. ALTRES APROFITAMENTS (haurà d’omlir-se una taula per a cada unitat d’actuació)

ANY: ______________

Unitat d’actuació (codi) _____________
Tipus d’aprofitament (codi): (Marcar amb una X l’aprofitament que corresponga):
AP05
Aprofitament de pastures (indique espècie animal: ______________________)
AP06
Aprofitament d’apícoles (ruscs)
AP07
Aprofitament d’aromàtiques i condimentàries
AP09
Aprofitament micològic (trufes, bolets)
AP10
Aprofitament de fruits (bellota, castanya, pinyó)
AP11
Altres aprofitaments: especifiqueu

Unitats
Caps
Caixes
t (tones)
Kg
t (tones)
-

Medició (quantitat)

Superfície d’actuació (ha)

D

VALORACIÓ ECONÒMICA
FUSTA
ANY

3

Vol.(m )

LLENYA
3

Preu (€/m )

Ingresos (€)

Vol.(t)

Preu (€/t)

BIOMASSA
Ingresos (€)

Vol.(t)

Preu (€/t)

SURO
Ingresos (€)

Medició (t)

Preu (€/t)

Ingresos (€)

I
II
III
IV
V
TOTAL
PASTURA
ANY

Medició
(Caps)

Preu
(€/cap)

APÍCOLES
Ingresos (€)

Medició
(Num.caixes)

Preu
(€/caixa)

PLANTES AROMÁTIQUES
Ingresos (€)

Medició (t)

Preu (€/t)

Ingresos (€)

RESINES
Medició (t)

Preu (€/t)

Ingresos (€)

I
II
III
IV
V
TOTAL
FONGS I TRUFES
ANY

I
II
III
IV
V
TOTAL

Medició
(kg)

Preu (€/kg)

Ingresos (€)

FRUITS
Medició (t)

Preu (€/t)

ALTRES APROFITAMENTS: ESPECIFIQUEU

Ingresos (€)

Medició
(ud)

Preu (€/ud)

Ingresos (€)

OBSERVACIONS:

PLA TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL SIMPLIFICAT (PTGFS)

INSTRUCCIONS DEL FORMULARI
A.1. Codi d’identificació PTGFS: a omplir per l’Administració forestal, que assignará un codi alfanumèric únic per a cada PTGFS
aprovat, i l’identificarà de manera inequívoca per a garantir l’origen de qualsevol aprofitament que legalment haja d’estar autoritzat
en virtut del que preveu l’instrument de gestió.
A.2. Nom parcel·la / finca: cal indicar el nom de la parcel·la o de la finca involucrada en el PTGFS. En el cas que a la superficie
afectada corresponga més d’un nom, haurà de triar-se un nom principal a l’efecte d’identificar el PTGFS.
A.3. Superfície ordenada: cal indicar la superficie total de terreny forestal del mesurament cadastral de la parcel·la o agrupació de
parcel·la involucrades en el PTGFS i expressada en ha amb un decimal. Esta superficie ha de ser en tots els casos inferior a 25
ha.
A.4. Periodo de aplicación del PTGFS: cal indicar el nombre d’anys per als quals es programen actuacions en el PTGFS. La
vigència máxima del PTGFS, una vegada aprovat, será en tots els casos de 5 anys.
A.5. Data de presentación del PTGFS: cal indicar la data de presentación del PTGFS en la dirección territorial corresponent de la
conselleria competent en materia forestal.
A.6. Titular: cal indicar les dades d’identificació sol·licitades del titular. En el cas d’haver-hi diversos titulars, hauran d’aportar-se
les dades de tots i indicar un representat del grup entre estos. Tindran consideració de titular les persones físiques, jurídiques,
comunitats de béns, herències jacents, societats civils i figures semblants que tinguen els drets sobre la finca en quant a la
propietat o l’ús.
A.7. Gestor: cal indicar les dades d’identificació del gestor de la finca. Tindrà consideració de gestor la persona responsable
directament en la gestió de la finca i que ha sigut autorizada legalment pel seu titular per a això.
B.1. Dades cadastrals de la superficie de gestió: cal indicar les dades cadastrals sol·licitades de totes les parcel·les
involucrades en el PTGFS, i cada una d’estes quedarà identificada en el PTGFS amb el número que li corresponga segons el
camp UNITAT ACTUACIÓ, de la taula. Informació accesible en la web: http://www.sedecatastro.gob.es
B.2. Estudi de superficies: cal indicar per a cada una de les unitats d’actuació involucrades en el PTGFS les superficies
següents, expressades en hectàrees i amb un decimal:
−
−

−
−

Superficie agricola:
Superficie forestal: correspond a aquella cobertura d’espècies arbóries, arbustives, de matoll o herbàcies, d’origen natural
o precedents de sembra o plantació, que complisquen o pugnen cumplir funcions ecològiques, de protección, de paisatge
o recreatives. No tindran consideració de superficie forestal els terrenys dedicats a sembres o plantacions de cultius
agricoles, les recreatives. No tindran consideració de superficie forestal els terrenys dedicats a sembres o plantacions de
cultius agricoles, les superficies destinades al cultiu de plantes i arbres ornamentals, i vivers forestals, i els sòls
classificats legalment com a urbans o aptes per a urbanitzar, des de l’aprovació definitiva del programa d’actuació
urbanística.
Superficie arbrada, aquella poblada per espècies arbòries i amb una densitat de recobriment igual o superior al 5%
Superficie de matoll i pastures, aquella poblada per espècies de matoll i/o pastiu, o amb arbratge amb densitat de
recobriment inferior al 5%.

B.3. Vegetació arbrada: cal indicar per a cada unitat d’actuació les espècies principals i secundàries. Tindran consideració
d’espècies principals les capaces de constituir masses forestals denses, i d’espècies secundàries aquelles que es presenten en
exemplars aïllats, en colps, en grups o en bosquets.
C.1.Programació d’aprofitaments i actuacions: cal indicar per a cada un dels anys en els quals es programen actuacions aixi
com per a cada unitat d’actuació involucrada, el tipus d’activitat a realizar d’entre els que figuren en la taula següent. En cas
d’existir incompatibilitats hauran de descriure’s les mesures previstes per a evitar interferències.

PLA TÈCNIC DE GESTIÓ FORESTAL SIMPLIFICAT (PTGFS)

APROFITAMENTS I ACTUACIONS
Aprofitament de fusta
Aprofitament de llenyes
Aprofitament de biomassa
Aprofitament de suro
Aprofitament de pastures
Aprofitament d’apícoles (ruscs)
Aprofitament d’aromàtiques i condimentàries
Aprofitament de resina
Aprofitament micològic (trufes, bolets)
Aprofitament de fruits (bellota, castanya, pinyó)
Altres aprofitaments: especifiqueu
Actuacions per a la prevenció d’incendis
Actuacions per catástrofes naturals
Actuacions per a la protección del sól
Manteniment i millora d’espècies
Actuacions per a la protección de la biodiversitat
Altres activitats de millora d l’entorn (indiqueu nom)
Actuacions paisatgístiques
Actuacions destinades a usos recreatius
Altres actuacions de l’ús social (indiqueu nom)

CODI / CÓDIGO

UNITATS / UNIDADES

AP01
AP02
AP03
AP04
AP05
AP06
AP07
AP08
AP09
AP10
AP11
AA1
AA2
AA3
AA4
AA5
AA6
AS1
AS2
AS3

m
t (tones)
t (tones)
t (tones)
c.l (caps lanares)
Caixes
t (tones)
t (tones)
Kg
t (tones)
indiqueu

3

C.2. Aprofitaments de fusta, llenyes, biomassa, suro y resina: cal indicar les dades sol·licitdades, haurà d’omplir-se una taula per
a cada espècie aprofitada i unitat d’actuació. Haurà que marcar amb una X l’aprofitament que corresponga. Per a indicar el tipus
de tallada s’utilitzarà el codi assignat a les categories que figuren en la taula següent.

TIPUS DE TALLADA
TALLADES DE MILLORA
Aclarida de plançoneda
Aclarida
TALLADES DE REGENERACIÓ
Tallades arreu (amb reserva o sense d’arbres pare)
Tallades d’aclarida successiva (uniforme, per bosquets o faixes)
Tallades per selección (generalizada o regularizada)

CODI
CM1
CM2
CR1
CR2
CR3

Quan s’incloguen resultats de quantitat de biomassa sempre haurà d’indicar-se el percentatge d’humitat a què es referixen.

C.3. Altres aprofitaments: cal indicar les dades sol·licitdades, haurà d’omplir-se una taula per a cada unitat d’actuació. Haurà que
marcar amb una X l’aprofitament que corresponga.
D. Valoració econòmica: cal indicar les dades sol·licitades a partir de l’estimació que es faça de la quantitat de producte aprofitat i
els preus de mercat disponibles més recents i representatius.

