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AJUTS A LES AGRUPACIONS DE DEFENSA FORESTAL (ADF)  
ANY 2023 

 
RESOLUCIÓ ACC/763/2023, de 09 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al foment de les 

actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2023 (ref. BDNS 679894) (DOGC núm. 8871). 
 

1.- Beneficiaris 

Les ADF han d'estar legalment constituïdes i inscrites al registre d'ADF de la Direcció General 
d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, i tenir la Junta Directiva actualitzada a l'esmentat 
Registre abans de la data de presentació de sol·licituds que estableixi la convocatòria. 

 
2.- Terminis 

• Presentació de sol·licituds: 30 de març de 2023. 

• Finalització de les actuacions: 15 d’octubre de 2023, inclòs. 
• Justificació: fins el 15 d’octubre de 2023, inclòs. 

 
 

3.- Actuacions subvencionables: 
 
A.- Costos fixos de manteniment de material. Despeses subvencionables: 

➢ Assegurança obligatòria de circulació de vehicles propis de l’ADF (l’ADF n’ha de ser titular o 
prenedora) i de responsabilitat civil de la Junta Directiva de l’ADF.  

➢ Import ITV vehicles propis ADF (en empreses autoritzades).  
➢ Impost sobre vehicles de tracció mecànica de vehicles propis ADF.  
➢ Import de la ITV dels vehicles pel concepte de modificació de les fitxes tècniques, (substitució 

o modificació del carrossat d'un vehicle i/o canvi de classificació) i les despeses d'elaboració 
d'aquestes fitxes. 

➢ Despeses de l’Impost d’Emissions de Diòxid de Carboni en Vehicles de Tracció Mecànica 
(exercicis 2020 i 2021). 

➢ Despeses de gestoria fins a un màxim de 500,00 euros. 
 

B.- Costos variables de manteniment de material. Despeses subvencionables: 
➢ Reparacions de material propi de l’ADF. 
➢ Reposició de carregadors i bateries dels equips de transmissions propis de l’ADF. 
➢ Reposició de discs o pales de desbrossadores i de cadenes de motoserra (màxim dues per 

motoserra o desbrossadora i any). 
 
C.- Adquisició d'equips individuals i altre material fungible. (Consultar els conceptes d’imports 
màxims unitaris, punt 7). 
 
L’equip personal i altre material fungible ha de reunir les condicions següents: 

➢ Ha de ser utilitzat per a tasques pròpies de l’ADF i, únicament quan s’actuï com ADF. 
➢ L’equip personal no pot portar cap altre símbol o distintiu que no sigui el de l’ADF. 
➢ Com a màxim es podrà adquirir un extintor per vehicle, remolc cisterna o remolc autònom 

d’extinció propietat de l’ADF. 
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Tot el material que rebi alguna mena de subvenció regulada en aquestes bases ha de ser propietat 
de l’ADF, utilitzat únicament i exclusivament per a finalitats de l’ADF i únicament per membres de 
l’ADF que no rebin cap remuneració per la utilització d’aquest material o personal contractat per 
l’ADF per realització de tasques pròpies de l’agrupació. 
 
4.- Actuacions no subvencionables: 
Es consideren actuacions no subvencionables i, per tant, s’exclouen d’aquest ajut: 

- Les reparacions de béns immobles, les d’estructures de punts d’aigua, les de repetidors i les 
antenes de telecomunicacions. 

- Les assegurances que no siguin les pròpies de circulació de vehicles o de responsabilitat 
civil de la Junta Directiva. 

- Les assegurances, ITV, impostos de circulació o reparacions de vehicles que no siguin 
propietat de l’ADF, malgrat que hi tinguin alguna mena de cessió. 

- L’adquisició de combustibles, olis per a motors de dos temps o olis per a cadena de 
motoserra. 

- El canvi de les bombes, armaris i les cisternes dels remolcs cisterna o remolcs autònoms 
d’extinció i de les bombes en punts d’aigua. 

- Qualsevol altre equip personal, eina o complement no especificat. 
 
5.- Períodes subvencionables 
 

 Despeses efectuades i pagades entre:   
Per costos fixos 16 d’octubre de 2022 i el 15 d’octubre de 2023 
Per costos variables 1 de gener de 2023 i el 15 d’octubre de 2023 
Per a equips personals 1 de gener de 2023 i el 15 d’octubre de 2023 

 
6.- Imports màxims subvencionables 
 
L’ajut té el caràcter de subvenció directament aplicable a les despeses ocasionades per les 
actuacions relacionades i podrà arribar al 100% de la despesa convenientment justificada, sense 
que es puguin superar els imports màxims següents: 
 
a) Costos fixos: l’import dels conceptes subvencionables. 
 
b) Costos variables de manteniment de material i adquisició d’equips individuals i material 
fungible: fins a un màxim que serà la suma dels imports següents: 
 

1.- Per cada tractor o braç desbrossador de tractor: 700,00 euros/unitat, per cada vehicle 
4x4: 600,00 euros/unitat, per cada camió adquirit per l’ADF (model “egipcis” no inclosos): 
800,00 euros/unitat; per cada remolc cisterna de 1.000 litres o més: 400,00 euros/unitat, i 
per cada tractor eruga 2.000,00 euros/unitat, fins a un màxim de 9.000,00 euros. 

 
2.- Per cada buldòzer, mitja canya, desbrossadores de tractor, remolc autònom d’extinció 
amb menys de 1.000 litres de capacitat o equips contra incendis col·locats en vehicles de 
l’ADF: 200,00 euros/unitat, fins a un màxim de 1.500,00 euros. 

 
3.- Per cada motoserra, desbrossadora manual o motobomba: 100,00 euros/unitat fins a un 
màxim de 1.500,00 euros. 

 
4.- Per cada emissora: 10,0 euros/unitat fins a un màxim de 1.500,00 euros. 

 
Per tal de calcular aquests imports només es tindrà en compte el material propi de l’ADF, que 
compleixi les característiques per a ser subvencionable descrites i que compleixi les 
característiques per ser valorat. 
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L’import màxim resultant atorgat per a costos variables i adquisició d’equips individuals i material 
fungible pot ser emprat en qualsevol dels conceptes subvencionables a l’apartat de costos variables 
i adquisició d’equips individuals i altre material fungible, indistintament. 
 
 
7.- Imports màxims unitaris 
 

Concepte Import 
màxim 
unitari 

(€) 

• Granotes de treball grogues de cotó 100% o ignifugues amb les lletres de l’ADF 120,00 

• Botes forestals 110,00 

• Botes forestals antitall motoserra EPI 140,00 

• Camals antitall EPI 95,00 

• Pantaló de cotó (100%) o ignífug de color verd. 40,00 

• Camisa groga de cotó (100%)  40,00 

• Casc RAL 1023 amb ulleres i protector de clatell que compleixi normativa EN 397 175,00 

• Casc forestal amb protecció auditiva i pantalla de protecció EPI motoserres 
• Samarretes grogues de cotó (100%) 

90,00 
   9,00 

• Gorra de cotó (100%) de color groc amb escut ADF 6,00 

• Guants, fins un màxim de 20 parells/municipi  10,00 

• Guants amb protecció EPI per a motoserres, fins a un màxim de 10 
parells/municipi 

40,00 

• Guants ignífugs, fins un màxim de 10 parells/municipi 60,00 

• Folre polar de color groc o verd/groc amb les lletres ADF serigrafiades a l’esquena 70,00 

• Jaquetó de cotó (parca d’estiu) de color groc o verd/groc amb les lletres ADF 
serigrafiades a l’esquena 

70,00 

• Jaquetó de cotó (parca d’hivern) de color groc o verd/groc amb les lletres ADF 
serigrafiades a l’esquena 

110,00 

• Llum frontal de LED màxim 15 unitats/municipi 60,00 

• Extintor d’escuma i aigua (màxim 6 kg) 60,00 

• Mascaretes FFP2 i FFP3 4,00 

 
 
8.- Criteris d’atribució i prioritats 
 
a) Especialització (fins a 8 punts): es valorarà l’experiència de l’entitat en actuacions relacionades 
amb les actuacions que els són pròpies, bé sigui en tasques de prevenció o d’actuació immediata 
en incendis forestals en els 2 anys anteriors al de la convocatòria. 

• ADF que han actuat en incendis dels termes municipals de la pròpia ADF: 2 punts. 
• ADF que han actuat en incendis de les ADF veïnes: 1 punt. 

• ADF que han fet treballs silvícoles de prevenció: 5 punts. 
 

b) Material propi de l’ADF (fins a 50 punts): es valorarà el material de què disposa l’ADF. 
Únicament és valora el material propietat de l’ADF: 

• Cada camió (vehicle per a la conducció del qual és necessari el carnet C, C1, exclosos els 
models de camió Pegaso 3046/10): 2 punts. 

• Cada vehicle 4x4: 2 punts. 
• Cada remolc cisterna (cuba) de 1.000 litres o més: 4 punts. 
• Cada tractor, tractor eruga o buldòzer: 4 punts. 

• Cada mitja canya, desbrossadora de tractor, remolc autònom d’extinció, grup autònom: 2 
punts. 

• Cada 10 emissores o fracció: 1 punt. 
• Cada grup de 5 dels següents equips o fracció (motoserra, desbrossadora manual, 

motobomba, generador): 1 punt. 
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c) Barems de puntuació de tasques silvícoles(fins a un màxim de 5 punts): Es puntuarà amb un 
punt cadascuna de les tasques següents:  

• Desbrossada de marges de camins 
• Obertura de franges de protecció 
• Manteniment del ferm de camins 

• Obertura de caixa de camins 
• Manteniment i millora de punts d'aigua aptes per a helicòpter. 

 
 
Per valorar els camions, vehicles 4x4 i els tractors s’ha d’adjuntar còpia del seu permís de 
circulació; en cas contrari el vehicle que no tingui còpia d’aquest permís serà valorat amb 0 punts. 
 
Per valorar la resta de material d’aquest apartat ha de constar la marca, el model i el número de 
sèrie o número de bastidor o de matrícula depenent del tipus de material. El material que no 
compleixi aquests requisits serà valorat amb 0 punts. 
 
Tota la documentació i la informació d’aquest apartat valoratiu s’ha de presentar completa i 
actualitzada, i no s’admetran referències a llistats presentats amb anterioritat per a aquesta 
valoració. 
 
9.- Presentació telemàtica 

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts es presentaran obligatòriament per mitjans 
telemàtics a través de la pàgina web http://seu.gencat.cat. Cada ADF ha de presentar un sol 
formulari de sol·licitud amb totes les actuacions subvencionables que sol·liciti. 

 
 
Nota: Aquesta circular és un resum, o interpretació de l’ORDRE ACC/43/2022 de 17 de març, per la qual s'aproven 

les bases reguladores dels ajuts per al foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF). 
(DOGC núm. 8631) i de la RESOLUCIÓ ACC/763/2023, de 09 de març, per la qual es convoquen els ajuts per al 
foment de les actuacions de les agrupacions de defensa forestal (ADF) per a l'any 2023 (ref. BDNS 679894) (DOGC 
núm. 8871). 
 
 
 
 

 
PER A MÉS INFORMACIÓ,  

PODEU CONTACTAR AMB LES OFICINES DEL 

 
 

Santa Coloma de Farners Telf . : 972 842 708 / Fax : 972 843 094 
Solsona Telf ./Fax: 973 481 329  

 

consorci@forestal.cat / www.forestal.cat 
 

                                     amb el suport de:  

 

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

