QUÈ ÉS UN APROFITAMENT FORESTAL?

És l’aprofitament de fustes, llenyes, corfes, pastures, fruits, resines, plantes aromàtiques i
medicinals, bolets i tòfones, productes apícoles, caça i altres productes i subproductes propis
dels terrenys forestals.

APROFITAMENTS FORESTALS EN FORESTS D’ENTITATS LOCALS
GESTIONATS PER LA GENERALITAT
Els aprofitaments forestals en forests de les entitats locals els efectuen generalment tercers,
mitjançant un procediment de traspàs o alienació del bé a canvi d’un preu en règim de
concurrència, d’acord amb la legislació sobre patrimoni i contractació del sector públic.
Alhora, la normativa en matèria de forests indica que els aprofitaments forestals estan subjectes
a autorització prèvia per part de l’Administració forestal(1)(2). El procediment administratiu
que han de complir les administracions locals varia en funció de si la Generalitat intervé en
l’alienació de l’aprofitament(3) o no. En concret, la Generalitat intervé en les alienacions de
les forests d’entitats locals catalogades d’utilitat pública i els subjectes a consorci, conveni o
contracte en els quals això s’estipule.

► Forests incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública

• Documents contractuals: totes les alienacions han de disposar dels plecs següents:
Plec de clàusules economicoadministratives, formulat per l’entitat titular de la forest,
que haurà de subscriure posteriorment l’adjudicatari. El preu mínim i altres taxacions que,
si escau, corresponguen, els fixa la direcció territorial.
Plec de condicions tecnicofacultatives, redactat pel tècnic facultatiu designat per la
direcció territorial i subscrit pel titular de la forest, l’adjudicatari i l’Administració forestal.
Les variacions posteriors que puguen tindre lloc en l’execució de l’aprofitament, com
ara la realització d’obres auxiliars i la instal·lació o ocupació de qualsevol objecte o mitjà
no prevists en el plec de condicions tecnicofacultatives, les ha d’autoritzar prèviament
la direcció territorial. Així mateix, l’Administració forestal pot introduir modificacions en
l’execució dels aprofitaments per causes sobrevingudes o d’interés públic, sense perjudici
dels drets contemplats en la normativa a què es pot acollir l’adjudicatari.
• Garantia definitiva: l’adjudicatari ha de constituir una garantia a favor de l’entitat titular de
la forest de qualsevol de les maneres que contemple la legislació de contractes del sector
públic, per valor d’un 10 % de l’import de l’adjudicació en el termini de 10 dies a partir de
la data de notificació de l’adjudicació, si no s’estableixen altres condicions específiques.
L’entitat ha de remetre una còpia del justificant de constitució de garantia definitiva a la
direcció territorial.
No requereixen autorització per part de l’Administració forestal: la recollida puntual per a consum domèstic
propi de fruits i plantes, la recol·lecció de fins a 6 kg de bolets i fongs (llevat de tòfones) per persona i dia i la
recol·lecció de llenyes que estiguen en terra per caiguda natural o que procedisquen de treballs forestals ja
finalitzats.
(2)
L’aprofitament de recursos cinegètics es regeix per la llei específica corresponent.
(3)
Per a aprofitaments forestals en forests d’entitats locals no gestionats per la Generalitat, s’ha de sol·licita
l’autorització a l’Administració forestal en els termes establits per a les forests de titularitat privada no
gestionades per la Generalitat (vegeu els procediments en l’annex I de l’Ordre 10/2015).
(1)

• Cobrament de l’import de l’adjudicació: la tramitació del cobrament (o cobraments, en
cas de pagaments parcials) de l’import de l’adjudicació serà a càrrec de l’entitat titular de
la forest, que ha de remetre una còpia de justificants de cobrament a la direcció territorial.
Si el plec de clàusules estipula pagaments parcials, l’entitat local ha d’enviar les còpies
corresponents dels cobraments a l’Administració forestal, amb la finalitat que aquesta
mantinga la llicència en vigor.
Quan així s’establisca en el plec de clàusules economicoadministratives, el pagament
d’aquest import es podrà fer efectiu mitjançant la redacció d’un projecte de millora del medi
forestal. El projecte ha de ser aprovat per la direcció territorial i pel titular de la forest i
executat a compte de l’adjudicatari dins del període d’alienament.
• Llicència: és el document expedit per la direcció territorial que autoritza l’aprofitament.
L’execució o gaudi no es poden iniciar mentre no haja tingut lloc l’acte de lliurament de la
llicència.
Per a obtindre’n la llicència, s’ha d’haver constituït la garantia definitiva i, si escau, el
pagament de l’import de l’adjudicació. L’adjudicatari ha de designar una persona responsable
de l’execució o gaudi, amb capacitat legal per a actuar davant de l’Administració.
La llicència ha d’estar disponible en el lloc on es desenvolupe l’activitat.
No es concedeix pròrroga al termini fixat per a l’execució dels aprofitaments, excepte per
suspensió o modificació de terminis per part de l’Administració per causes completament
alienes a l’adjudicatari o per raons extraordinàries. Si escau, l’adjudicatari ha de sol·licitar la
pròrroga, de manera motivada, almenys, un mes abans que expire la llicència.
• Lliurament de l’adjudicació: s’efectua a la forest on es va dur a terme l’aprofitament. En
aquest acte s’ha de determinar l’aprofitament mitjançant el recorregut i la inspecció de la
superfície on s’efectuarà, i se n’ha de fer un recalcament especial quant als límits.
L’acte de lliurament es formalitza en una acta en la que es manifesta la conformitat amb els
plecs de condicions y es fa constar una descripció de l’estat previ de la superfície afectada
i tots els aspectes que es consideren pertinents. Han de subscriure l’acta de lliurament un
representant del titular de la forest i l’adjudicatari, o els seus representants, així com el
tècnic facultatiu designat per la direcció territorial i l’agent mediambiental adscrit a la zona.
• Reconeixement final: una vegada finalitzat el termini de vigència de la llicència, es du
a terme el reconeixement final al lloc on s’haja efectuat l’aprofitament. S’ha de recórrer i
inspeccionar la superfície afectada, i se n’ha de fer un èmfasi especial en els límits. Quan el
pagament de l’alienament siga per liquidació final, s’ha de procedir prèviament a quantificar
els productes aprofitats.
Es formalitza per mitjà d’acta de finalització que ha d’incloure, entre altres qüestions que
establisquen els plecs, una descripció de l’estat de la superfície afectada i, si escau, la
determinació dels danys, així com el termini i les actuacions necessàries per a esmenar-los.
Han d’assistir i subscriure l’acta de finalització el titular de la forest, l’adjudicatari, o els
representants corresponents, i el tècnic facultatiu i l’agent mediambiental designats.
• Devolució de garantia definitiva: en cas que no s’hi aprecien danys o defectes en
l’execució de l’aprofitament durant el reconeixement final, o si aquests s’esmenen, la
direcció territorial procedeix a iniciar el tràmit de devolució de la garantia definitiva.

► Forests subjectes a consorci, conveni o contracte amb la Generalitat

Els aprofitaments que s’efectuen en les forests subjectes a consorci, conveni o contracte es
regiran pel que es disposa en aquests i per les disposicions que afecten els aprofitaments en
forests catalogades que hi siguen aplicables.
Procediment habitual per a l’alienament d’aprofitaments en forests d’entitats locals
incloses en el Catàleg de Forests d’Utilitat Pública
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Si el plec de clàusules estipula pagaments parcials, l’entitat local ha d’enviar les còpies corresponents dels
cobraments a l’Administració forestal amb la finalitat que aquesta mantinga la llicència en vigor.
(4)

FONS DE MILLORES

Les entitats locals propietàries de forests catalogades d’utilitat pública estan obligades a
invertir, almenys, el 15 % de l’import d’adjudicació dels aprofitaments en l’ordenació i millora
d’aquests. A aquest efecte, cada entitat ha de disposar d’un compte corrent per a aquesta
fi i portar-ne el moviment comptable, al qual dóna el vistiplau anualment l’Administració
autonòmica.
Les quanties obtingudes anualment per aquest concepte es poden acumular, fins a un màxim
de deu anys, per a poder permetre realitzar inversions de magnitud superior. Així mateix, no
és obligatòria la inversió de la totalitat del fons en un mateix any, de manera que se’n poden
destinar part als anys següents.
Dins del primer mes de cada any, en funció de la quantia del fons, les entitats locals propietàries
de les forests han de presentar a la direcció territorial el pla de millores corresponent a aquell
any, en el qual cal que figuren les inversions que es pretén dur a terme en els treballs de
millora de la forest.

NORMATIVA
● Ordre 10/2015, de 8 d’abril, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient, per
la qual es regulen els aprofitaments forestals a la Comunitat Valenciana.
● Decret 58/2013, de 3 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Pla d’acció territorial forestal
de la Comunitat Valenciana.
● Llei 3/1993, forestal de la Comunitat Valenciana.
● Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.
NORMATIVA ESPECÍFICA PER A APROFITAMENTS CONCRETS
● Caça: Llei 13/2004, de 27 de desembre, de caça de la Comunitat Valenciana.
● Fusta i afins: Reglament (UE) núm. 995/2010 del Parlament Europeu i del Consell, de 20
d’octubre de 2010, pel ‘qual s’estableixen les obligacions dels agents que comercialitzen fusta
i productes de la fusta (Reglament EUTR).
● Bolets: Ordre de 16 de setembre de 1996, de la Conselleria d’Agricultura i Medi ambient, per
la qual es regula la recol·lecció de bolets i altres fongs al territori de la Comunitat Valenciana.
● Tòfones: Ordre 1/2018, de 12 de gener, de la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi
Climàtic i Desenvolupament Rural, per la qual es regula la recol·lecció de tòfones en terrenys
forestals de la Comunitat Valenciana.
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Si l’aprofitament es de fusta i afins, l’Administració facilita un codi únic d’identificació per a
cada instrument tècnic de gestió forestal aprovat o per a cada llicència. Els productes s’han
d’identificar quant al moviment i la comercialització per aquest codi, que garanteix l’origen
legal del producte i en permet la traçabilitat.
L’adjudicatari está obligat a efectuar la declaració responsable anual en el marc de la normativa
de legalitat de la fusta, en la que haurà d’incloure la informació relativa a l’aprofitament.
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