Tràmits administratius i
obligacions legals per a
empreses forestals
Jornada tècnica
SANTA COLOMA DE FARNERS, dijous 4 d’abril
de 2019
Presentació
L’activitat empresarial forestal té una
càrrega
important
de
tràmits
administratius i comporta també
vàries obligacions legals.

Programa
16.00 h Presentació de la jornada
Sra. Anna Suquet, directora de l’Escola Agrària Forestal.

En els darrers anys, el marc normatiu,
tant sectorial com general, ha
evolucionat en tots els nivells
(europeu,
espanyol
i
català)
configurant un entorn dinàmic que
demana
un
esforç
d’adaptació
constant a tots els operadors del
sector.

16.05 h Tramitació telemàtica. Subjectes obligats, canals i plataformes.
· Tràmits administratius ST: aprofitaments, rompudes, etc.
Sr. Salvador Blanch, tècnic Forestal Catalana, SA. Servei de Gestió
Forestal, DARP.
Sr. David Meya, cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals dels
Serveis Territorials a Girona, DARP
· Tràmits administratius CPF: avisos actuació IOF, modificacions
IOF, treballs alt risc
Sra. Francesca Famadas, cap de l'Àrea de Gestió Forestal del Centre
de la Propietat Forestal.

L’objectiu d’aquesta jornada és oferir a
les empreses informació actualitzada
sobre tres grans àmbits d’interacció
amb l’administració:

17.20 h Compromisos i obligacions en la tramitació dels ajuts a la gestió
forestal sostenible en el marc del PDR 14 20
Sr. Àlex Muñoz, cap de l'Àrea d’Ajuts del Centre de la Propietat Forestal.







Els
canals
de
tramitació
telemàtica, els subjectes obligats a
relacionar-se electrònicament, i els
règims
de
comunicació
i
autorització.
Els compromisos i obligacions que
contrauen els beneficiaris d’ajuts
públics.
Els
registres
i
declaracions
obligatòries associats a l’activitat.

18.00 h Registres i declaracions
· Declaració EUTR (agents que comercialitzen fusta)
· Eliminació del DQE
· Inscripció al ROPMV (empreses desarrelaments/serradores)
Sr. Joaquim Rodríguez, responsable d’Ordenació Forestal. Direcció
General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, DARP.
· Inscripció al ROMA (maquinària)
· Inscripció al RELI (empreses licitadores)
Sr. David Meya, cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals dels
Serveis Territorials a Girona, DARP.
18.45 h Certificat europeu de motoserra, segons normes EFESC
Sra. Marta Macià, professora i cap de programes de l’Escola Agrària
Forestal.
19.00 h Cloenda de la jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Casa Xifra s/n
Escola Agrària Forestal
17430 - SANTA COLOMA DE FARNERS

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s a través del coordinador de la
jornada:
Sra. Marta Macià (Tel. 972841765 A/e: marta.macia@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei d’inscripcions a jornades del
PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt
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