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.  

AUTORITZACIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ FORESTAL

Els aprofitaments forestals, llevat d’algunes excepcions, han de ser autoritzats prèviament per
l’Administració forestal. La normativa estableix diverses vies procedimentals per a les forests
de titularitat privada i per a les forests públiques no gestionades per la Generalitat:  
► No requereixen autorització:
• La recollida de fruits i plantes per a consum domèstic propi.
• La recol·lecció de fins a 6 quilograms de bolets i fongs (excepte tòfones) per persona i dia.
• La recol·lecció de llenyes que estiguen en terra per caiguda natural o que procedisquen de
treballs forestals ja finalitzats.
► S’autoritzen per presentació de declaració responsable o comunicació
prèvia:

• Els aprofitaments forestals planificats (aprofitaments contemplats en un instrument tècnic
de gestió forestal vigent (1)).
• Els aprofitaments de llenya destinada a consum propi, amb un límit anual per finca de 20
esteris o 8 tones pesades en verd. No es considera consum propi la llenya destinada a
usos industrials.
• Els aprofitaments en plantacions incloses en el Registre de plantacions forestals temporals
de la Comunitat Valenciana.
La declaració responsable o comunicació prèvia ha de tindre registre d’entrada en
l’administració competent, com a mínim, un mes abans de la data d’inici de l’aprofitament.
No cal rebre notificació de l’Administració per a iniciar l’activitat en la data prevista. El termini
de vigència de la declaració responsable és d’un any, a partir de la data en què es presente.
► Es tramita per presentació de sol·licitud:
Per a efectuar qualsevol aprofitament que no s’haja ressenyat en els apartats anteriors, s’ha de
sol·licitar autorització expressa a l’Administració forestal. Entre aquest aprofitaments s’inclou:
• Els aprofitaments que tenen la consideració de aprofitaments forestals menors:
• De fusta i llenya que afecte una superfície inferior a 25 hectàrees, amb una intensitat
d’extracció menor a 150 peus per hectàrea (contabilitzant només els de diàmetre de més
de 7,5 centímetres) i que no es repeteix sobre la mateixa finca o parcel·la en 5 anys.
• De fusta de xops i altres espècies de creixement ràpid el torn del qual siga inferior a 20
anys.
(1)

És un document que organitza en el temps i l’espai els aprofitaments, els usos i les millores en els terrenys forestals
a nivell de finca o forest. La normativa estableix els següents tipus: a) pla tècnic de gestió forestal simplificat (per
a terrenys forestals amb una superfície inferior a 25 ha i amb una vigència de 5 anys, i el poden signar els titulars,
per la qual cosa l’Administració facilita el model normalitzat perquè s’ompliga), b) pla tècnic de gestió forestal i c)
projecte d’ordenació, els quals requereixen la signatura d’un professional forestal amb titulació universitària. En el
cas de la caça, el document de planificació s’anomena pla tècnic d’ordenació cinegètica, i l’ha de subscriure un
tècnic competent. Aquests instrument, els ha d’aprovar l’Administració de manera prèvia a l’execució de qualsevol
aprofitament planificat en aquests.

• De suro que afecte a una superfície inferior a 2 hectàrees i que no es repeteix sobre la
mateixa finca o parcel·la en 5 anys.
• De resina que afecte una superfície inferior a 5 hectàrees i que no es repeteix sobre la
mateixa finca o parcel·la en 5 anys.
• De pastura que afecte a una superfície inferior a 300 hectàrees i amb una càrrega
ramadera inferior a 0,2 unitats de bestiar major per hectàrea en qualsevol època de l’any.
• La recollida de tòfones qualsevol que siga la quantitat, i la recollida de més de sis
quilograms per persona i dia de bolets i altres fongs.
• La recol·lecció de fruits, micològics i de plantes aromàtiques, medicinals, alimentàries i
ornamentals, quan tinguen finalitat comercial.
• Els aprofitaments apícoles.
• El de fusta i afins danyats per causa d’esdeveniments climàtics extraordinaris o altres
circumstàncies sobrevingudes o sinistres.
• La recol·lecció de materials forestals de reproducció de determinades espècies per a ús en
repoblacions forestals, revegetacions o restauracions del medi natural.
La sol·licitud ha de tindre registre d’entrada en l’Administració competent, com a mínim, tres
mesos abans de la data en la qual es pretenga començar els treballs. L’autorització té un
termini de vigència de dos anys a partir de la data en què es notifique al sol·licitant. Si no es
rep aquesta notificació en el termini de tres mesos, s’ha de considerar no autoritzat i no es
podrà dur a terme l’aprofitament.
► Tramitació per a aprofitaments cinegètics:
L’autorització d’un aprofitament cinegètic està subjecte a l’aprobació d’un pla tècnic d’ordenació
cinegètica, d’un pla anual de gestió i d’una memòria anual d’actuacions.  

CONDICIONS DE CARÀCTER GENERAL

La normativa estableix una sèrie de requisits i obligacions de caràcter general que afecten els
titulars dels aprofitaments. Aquestes condicions es resumeixen en els punts següents:
• Els aprofitaments s’han d’efectuar de manera que siguen compatibles amb la conservació i
la millora dels ecosistemes, respectant els principis de persistència i sostenibilitat.
• Les tècniques emprades en l’execució de l’aprofitament no han de causar danys
innecessaris o irreversibles als elements de la flora que no en siguen objecte, així com a la
fauna i a l’entorn on es desenvolupe l’activitat. S’han de respectar, entre altres, les cavitats,
els murs de pedra, les bardisses, els arbres vells i morts i els punts d’aigua com a elements
necessaris per al refugi, l’aliment i els llocs de reproducció i desenvolupament. Si escau,
s’ha d’atendre a les especificacions que s’assenyalen en els plans o normes de conservació
i recuperació d’espècies catalogades.
• S’ha de garantir l’ús múltiple de la forest, de manera que es vetle per la compatibilitat entre
els aprofitaments i les activitats autoritzades que coincidisquen en una mateixa superfície
forestal. Quan calga, el titular de l’aprofitament ha d’adoptar les mesures de salvaguarda
necessàries i advertir i assenyalar la resta d’usuaris de la forest sobre la realització de les
operacions que impedisquen o desaconsellen la seua concurrència simultània.
• El titular de l’aprofitament és responsable del manteniment de les vies forestals. En el cas
d’haver d’utilitzar accessos i camins de titularitat privada aliens a l’aprofitament, se n’ha de
comptar amb l’autorització expressa dels propietaris.

• El titular de l’aprofitament ha de reparar, a costa seua i abans de finalitzar l’aprofitament,
els danys que cause en les infraestructures de la forest durant l’execució de l’aprofitament,
entre altres, en murs de pedra, talussos, camins i tanques. De la mateixa manera, ha
d’arreplegar la brossa i els residus que s’hi hagen generat, de manera que la superfície
objecte de l’aprofitament quede en les mateixes condicions en què es trobava abans de
l’inici de l’activitat.
• S’han de prendre les precaucions necessàries a fi d’evitar originar incendis forestals i
complir les mesures preventives que s’assenyalen en la legislació.
• L’aparició atípica d’organismes nocius o de símptomes de malalties o plagues que puguen
afectar espècies vegetals s’ha de comunicar al servei competent.

CONDICIONS DE CARÀCTER ESPECÍFIC

La normativa indica, també, condicions tècniques específiques per a l’aprofitament, segons el
producte objecte d’aquest. L’Administració forestal pot establir, a més, condicions addicionals
quan autoritze un aprofitament o quan aprove un instrument tècnic de gestió forestal.

RESTRICCIONS TEMPORALS, SUSPENSIÓ I REVOCACIÓ

L’Administració pot restringir l’època d’execució d’un aprofitament per raons legals, ambientals
o tècniques, com per exemple, per riscos d’erosió o incendis, plagues o malalties, o en funció
de les èpoques de reproducció d’avifauna, entre altres.
L’administració també pot suspendre l’autorització o privar-la d’eficàcia en circumstàncies
sobrevingudes no previstes, com ara l’aparició de plagues, malalties, l’augment de risc
d’incendis, l’ocurrència d’inundacions o altres causes de força major, així com quan
s’advertisca inexactitud, omissió o falsedat documental, o quan es constate que no es
compleix alguna de les condicions generals o particulars establides per a l’aprofitament.

LEGALITAT DE LA FUSTA

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 aprofitament autoritzat.
Els productes s’han d’identificar en el seu moviment i comercialització per aquest codi, que
garanteix l’origen legal del producte i en permet la traçabilitat.
El propietari (o rematant)  que subministre fusta i productes afins, de manera remunerada o
gratuïta, per qualsevol mitjà, per a la distribució o utilització en una activitat comercial està
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.

OBTENCIÓ DE PRODUCTES FORESTALS EN ALTRES ACTIVITATS

Si es van a obtindre productes forestals com a conseqüència de tractaments silvícoles,
de podes i tales en el marc d’obres de caràcter no forestal autoritzades o preceptives
(infraestructures, urbanisme, etc.) i de treballs de defensa de béns immobles, infraestructures
i cultius, ha de presentar-se una declaració responsable un mes abans d’iniciar els treballs.
S’ha d’indicar a la declaració si es pretén comercialitzar els productes, amb la finalitat de que
l’Administració forestal els assigne un codi d’identificació.

Els formularis per als diferents procediments estan disponibles en el lloc web guia Prop de la Generalitat
Valenciana.
• Declaració responsable d’aprofitament forestal planificat:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17580&version=amp
• Declaració responsable d’aprofitament de llenya destinada a consum propi:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=17576&version=amp
• Declaració responsable d’obtenció de productes forestals generats addicionalment en actuacions no
considerades aprofitament forestal:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18681&version=amp
• Comunicació prèvia d’aprofitament en plantacions forestals temporals:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16908&version=amp
• Sol·licitud d’autorització d’aprofitament forestal menor:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18684&version=amp
• Sol·licitud d’autorització d’aprofitament forestal procedent de circumstàncies extraordinàries:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=18682&version=amp
• Sol·licitud d’aprovació de memòria i pla anual de gestió en vedats i zones de caça controlada:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=16392&version=amp
• Sol·licitud d’autorització de recol·lecció de materials forestals de reproducció:
http://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=1039&version=amp

Les sol·licituds, declaracions responsables i comunicacions prèvies s’han de presentar de manera
telemàtica en la seu electrònica de la Generalitat. Les persones físiques poden optar per presentar-les
en paper, preferentment als registres d’entrada dels serveis territorials de Medi Ambient o bé a altres
registres habilitats.
● Registre del Servei Territorial de Medi ambient - Alacant
Professor Manuel Sala, 2 - 03003 Alacant
● Registre de la Direcció territorial d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament
Rural - Castelló
Germans Bou, 47 - 12003 Castelló de la Plana
● Registre del Servei Territorial de Medi ambient - València
Gregorio Gea, 27 - 46009 València

Telèfon d’informació 012
Telèfon d’emergències 112
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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.
● Materials forestals de reproducció: Decret 15/2006, de 20 de gener, del Consell de la
Generalitat, pel qual es regula la producció, la comercialització i la utilització dels materials
forestals de reproducció.
● Aprofitaments en plantacions incloses en el Registre de Plantacions Forestals Temporals:
Ordre 4/2015, de 9 de març, de la Conselleria d’Infraestructures, Territori i Medi ambient,
per la qual es crea i es regula el Registre de Plantacions Forestals Temporals en Terrenys
Agrícoles de la Comunitat Valenciana i es publica el Catàleg d’Espècies Al·lòctones.

FORMULARIS
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14001

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.
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