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AJUTS A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF) 
I A LES ASSOCIACIONS I FEDERACIONS D’ADF DE LES COMARQUES 

GIRONINES. ANY 2023. 
 
 
Destinataris 
Poden concórrer a aquesta convocatòria les ADF i les Associacions i Federacions d’ADF de 
la província de Girona, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent. 
 

 

• Termini de sol·licitud: fins el 30 de novembre de 2022. 
 

• Termini de sol·licitud per a les actuacions urgents amb tractor en camps 
agrícoles, demanades pels bombers:  fins el 30 de setembre de 2023 

 

• Termini de realització de les actuacions: les activitats subvencionades s’hauran de 
portar a terme a partir de l’1 de gener de 2023 i finalitza el 31 d’octubre de 2023. 

 

• Termini de justificació de les actuacions: el 31 d’octubre de 2023. 
 

 
 
Actuacions subvencionables per a les ADF 

a) Actuacions de tractament de la vegetació, de creació d’infraestructures per a l’extinció 
d’incendis o de manteniment de la vialitat, que s’ha de realitzar d’acord amb les 
previsions del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit d’actuació de l’ADF, 
aprovat per la Generalitat de Catalunya. Podran ser subvencionables actuacions 
incloses en un Pla de Prevenció d’Incendis Forestals encara no aprovat però presentat 
al Servei de Prevenció d’Incendis de la Generalitat de Catalunya. En aquest la Diputació 
demanarà l’informe tècnic favorable d’aquest organisme. 

b) Altres actuacions que estiguin previstes en el Decret 64/1995, de 7 de març, sobre 
mesures de prevenció d’incendis forestals, o manteniment de dipòsits d’aigua per a 
l’extinció d’incendis que formin part de la xarxa de dipòsits aptes per a l’ús dels 
bombers. 

c) Despeses derivades del consum de combustible, lloguer o manteniment de maquinària i 
vehicles, assegurances, impostos de vehicles, despeses ordinàries de software i/o 
tràmits de gestoria. 

d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de l’ADF. 
 
 
Actuacions subvencionables per a les Associacions o Federacions d’ADF 

a) Actuacions de suport tècnic a les ADF associades. 
b) Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals. 
c) Despeses de carburant de tractor en actuacions urgents amb tractor en camps 

agrícoles, demanades pels bombers. 
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Actuacions subvencionables per a les Associacions o Federacions d’ADF per a 
l’organització i funcionament d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció 
d’incendis.  
Actuacions incloses dins els espais naturals protegits inclosos en perímetres de protecció 
prioritària per a la prevenció d’incendis forestals al massís de l’Albera, el Cap de Creus, el 
Montgrí-Muntanya Gran, les Gavarres i el massís de Cadiretes. 
 

a) La contractació laboral de les persones durant els mesos corresponents a la durada de 
l’operació, inclosa la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social i qualsevol 
altra quitança deduïble i objecte de retenció que sigui a càrrec de la Federació. 

b) L’assegurança de responsabilitat civil. 
c) Les despeses de gestoria i coordinació. 
d) Les despeses de combustible dels vehicles. 
e) L’adquisició de vestuari i equips de protecció individual (EPI) adaptats a la normativa. 

 
Actuacions no subvencionables: 

a) Els treballs realitzats amb mitjans propis, tret que es tracti de personal de nova 
contractació específica per a l’actuació en concret. 

b) Els treballs que coincideixin amb els previstos en altres sol·licituds d’alguna de les línies 
de subvenció contemplades en aquestes bases. 

c) Les despeses que no estiguin definides, que no tinguin com a finalitat l’objecte de la 
subvenció o que no siguin directament i clarament imputables al projecte subvencionat. 

d) L’obertura, eixamplament o pavimentació de camins i l’arranjament del ferm de camins 
pavimentats. 

e) La redacció de plans d’actuació municipal, segons la normativa de protecció civil. 
f) Els treballs forestals susceptibles d’aprofitament comercial. 
g) Les despeses corresponents a contractacions amb persones vinculades al beneficiari. 
h) Les altres previstes en l’Ordenança general de subvencions de la Diputació de Girona. 

 
Sol·licituds 
Les sol·licituds, que s’han de presentar a la Diputació en el termini establert en la convocatòria, 
han d’estar signades per la persona que representi legalment l’entitat. Cal formular les 
sol·licituds mitjançant el model normalitzat disponible al web de la Diputació de Girona 
[www.ddgi.cat/subvencions], acompanyat de la documentació annexa següent: 
 

a) Memòria detallada i cartografia, si escau, de l’actuació per a la qual es demana la 
subvenció. En cas que es tracti d’una actuació contemplada en un PPIF, caldrà incloure 
la referència a l’element a actuar (camí, franja, infraestructura estratègica,...) que consta 
en aquest document. 

b) Per a les actuacions del concepte a), Justificació documental dels treballs que s’han de 
realitzar, mitjançant una còpia dels fulls del document de planejament en què figurin les 
actuacions per a les quals es demana la subvenció, si no s’ha aportat anteriorment. 

c) Per a les actuacions d’arranjament de camins rurals i de neteja de marges, la memòria 
haurà de fer constar les longituds d’arranjament i/o de neteja de marges en metres o en 
quilòmetres i la cartografia haurà de marcar els trams, diferenciant les actuacions per a 
les quals es demana la subvenció. No caldrà aportar cartografia específica si ja s’ha fet 
amb anterioritat, sempre que la memòria identifiqui clarament amb nom o codi, de quin 
camí es tracta. 

 
La sol·licitud per a les federacions i associacions d’ADF, demanades pels bombers a les ADF 
en cas d’incendis forestals:  

a) Memòria en què s’indiqui la dimensió de l’actuació realitzada, les hores de treball i la 
seva localització i la data de realització. 
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b) Certificat emès per la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis que acredita 
que l’actuació correspon a una petició realitzada pels bombers en el context d’un 
incendi forestal i que ha estat realitzada tal com es descriu. 

 
 

c) Compte justificatiu acompanyat dels justificants de despesa de combustible dels tractors 
que han realitzat l’actuació. 

 
La sol·licitud per a les associacions o federacions d’ADF per a l’organització i funcionament 
d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la prevenció d’incendis en espais naturals 
protegits inclosos en els PPP: 

a) Memòria detallada i pressupost desglossat 
 

Import màxim de la subvenció 
A cada ADF li correspondrà la següent dotació mínima en funció de la superfície forestal del 
seu àmbit, de que aquesta inclogui municipis declarats d’alt risc d'incendi segons el Decret 
64/1995 i de que pertanyi a un Perímetre de Protecció Prioritària. Aquesta quantitat haurà de 
ser invertida íntegrament en el concepte subvencionable sol·licitat. 
 

 0 a 2.000 ha de 
superfície forestal 

2.000 a 5.000 ha 5.000 a 15.000 
ha 

> 15.000 ha 

PPP 1.600 2.400 3.300 4.500 
Alt Risc d'Incendi 1.300 2.200 2.900 4.300 

No Alt Risc d'Incendi 1.100 2.000 2.600 4.000 
 

La subvenció correspondrà, com a màxim, al 75 % del pressupost previst per a l’actuació. 
Aquesta dotació podrà ser augmentada equitativament, segons la disponibilitat pressupostària, 
sense superar mai els següents límits. 

- 4.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal de fins a 5.000 hectàrees. 
- 5.100 euros per a les ADF amb una superfície forestal entre 5.001 i 15.000 

hectàrees. 
- 6.100 euros per a les ADF amb una superfície superior a 15.000 hectàrees. 
- 8.500 euros per a les associacions o federacions d’ADF segons la fórmula següent: 

 

Import de Subvenció a X = (0,1 * Proporció nº ADF associades + 0,9 * proporció àrea) * import 
total disponible 
 
On: 

• Proporció nº ADF associades = nº ADF associades / SUMATORI nº ADF associades 

• Proporció àrea = Àrea de ADF/ SUMATORI àrees 
 

 
Per al suport en actuacions urgents amb tractor en camps agrícoles, demanades pels 
bombers en cas d’incendis, l’import serà del 100% de la despesa feta en concepte de 
combustible consumit amb un màxim de 500 euros per sol·licitant, i amb els preus de 
referència indicats. 
 
Per al suport en l’organització i funcionament d’unitats operatives d’estiu de vigilància per a la 
prevenció d’incendis en espais naturals protegits inclosos en els PPP indicats a continuació, 
l’import serà del 100% de la despesa feta pels conceptes subvencionables, amb un màxim de: 
 

Massís de l’Albera: 45.000 euros 
Cap de creus: 45.000 euros 
El Montgrí - Muntanya Gran: 22.500 euros 
Les Gavarres: 45.000 euros 
Massís de Cadiretes: 22.500 euros 
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Per als treballs silvícoles i d’arranjament i sega de marges de camins, d’adquisició i instal·lació 
de càmeres digitals i d’obertura o manteniment de franges perimetrals de prevenció, 
s’estableixen els següents imports unitaris de referència, als quals s’aplica el percentatge 
màxim de subvenció per calcular el límit de l’import de la subvenció: 
 
Camins: 

a) Repàs del ferm i trenques d’un camí de desembosc, amb buldòzer: 350,00 euros/km. 
b) Repàs del ferm, cunetes i trenques d’una pista, amb motoanivelladora: 500,00 euros/km. 
c) Repàs del ferm, formació de cuneta i trenques amb motoanivelladora, amb sega lateral 

mecanitzada dels marges (inclou els dos marges): 800,00 euros/km. 
d) Sega lateral mecanitzada de marges (inclou els dos marges): 300,00 euros/km. 

 

Adquisició materials: 

- Adquisició i instal·lació d’una càmera: 600 €. 
 
Treballs silvícoles: 

a) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 
inferior al 50% i diàmetres inferiors a 5 cm: 700,00 euros/ha. 

b) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent inferior al 50%, cobertura 
superior al 50% i diàmetres superiors a 5 cm: 800,00 euros/ha. 

c) Estassada manual de sotabosc en terrenys amb pendent superior al 50%, cobertura 
superior al 50% i diàmetres superiors a 5 cm: 1000,00 euros/ha. 

d) Estassada mecanitzada amb tractor forestal i desbrossadora, acabat manual: 900,00 
euros/ha. 

e) Estassada manual de sotabosc i trituració de restes: 1.400,00 euros/ha. 
f) Aclarides o selecció de tanys: 900,00 euros/ha. 

 

Treballs en franges: 
a) Obertura: 2.000,00 euros/ha 
b) Manteniment 900,00 euros/ha. 

 

Treballs d’estripat de camps en cas d’incendi forestal 
A partir d’un preu de referència del gasoil agrícola de 0,55 euros/litre: 

a) Tractors amb arreus per llaurar fins a 1.000 CV: 14-16 litres/hora = 21,75 euros/hora. 
b) Tractors amb arreus per llaurar de més de 1.000 CV: 18-20 litres/hora = 17,55 

euros/hora. 
 

Nota: Aquesta circular és un resum, o interpretació de l’ANUNCI d’aprovació de les bases específiques reguladores 
de les subvencions per a actuacions en matèria forestal i de prevenció d’incendis forestals publicat al BOP núm. 144 
(29 de juliol de 2022) on està publicat íntegrament amb totes les disposicions, i de l’EDICTE de la convocatòria 
corresponent  publicat al BOP núm. 179 (19 de setembre de 2022). 

 

 

 

PER A MÉS INFORMACIÓ,  
PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL 

 

 
 

Santa Coloma de Farners Tel.: 972 842 708 / Fax: 972 843 094 
consorci@forestal.cat / www.forestal.cat 

 

Amb el suport de: 

mailto:consorci@forestal.cat
http://www.forestal.cat/

