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Subvencions en materia forestal. Línies

Línia 1: Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a 
tractaments silvícoles de millora. 

Línia 2: Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques 
gironines. 

Línia 3: Suport als ajuntaments de menys de 1.000 habitants per a treballs de 
manteniment de franges de protecció perimetrals, zones verdes i parcel·les 
interiors municipals en compliment de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de 
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.



Subvencions en materia forestal. Línies

Línia 4: Suport a les associacions de propietaris forestals per al foment de la 
gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció 
de biomassa

Línia 5: Suport a les federacions i associacions d’ADF per a actuacions urgents 
amb tractor en camps agrícoles, demanades pels bombers a les ADF en cas 
d’incendi de terrenys de més de 50 ha.



Terminis

- Línies 1, 2, 3 i 4

- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS fins 
el 15 de febrer de 2022.

- EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ fins el 31 
d’octubre de 2022

- Línia 5

- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I 
JUSTIFICACIÓ SIMULTÀNIES fins el 30 
DE SETEMBRE de 2022.



Suport als ajuntaments per a 
la gestió forestal sostenible i 
tractaments silvícoles de 
millora.

Línia 1



Beneficiaris

Tots els Ajuntaments i entitats municipals 
descentralitzades (EMD) de la demarcació de 
Girona. Pels conceptes a.1, a.2, b, c, e, f i g 
els que siguin propietaris de terrenys 
forestals.

Dotació pressupostària

120,000.00
Euros



Conceptes subvencionables

a.1) Creació de reserves forestals a evolució natural.

a.2) Ampliació de reserves forestals creades anteriorment.

b) Millora o manteniment d'infraestructures i instal·lacions per a la ramaderia extensiva.

c) Recuperació d’espais oberts sobre antics conreus o pastures.

d) Actuacions de custòdia amb objectius de conservació en boscos privats.



Conceptes subvencionables

e) Actuacions de millora forestal previstes en el programa anual de millores de boscos
d’utilitat pública.

f) Treballs previstos en un Instrument d’ordenació forestal o pla de prevenció d’incendis
forestals en boscos de propietat municipal.

g) Tasques de gestió tècnica de les forests.



Imports

• Ajuntaments de municipis de menys de 2.000 ha i EMD:

• Import màxim de 3.000 euros 

• Ajuntaments de municipis entre 2.000 i 5.000 ha:

• Import màxim de 4.500 euros

• Ajuntaments de municipis de més de 5.000 ha:

• Import màxim de 6.000 euros

Import màxim per percentatge

75% del pressupost previst per a 
l’actuació

Conceptes a.1) i a.2)

Màxim de 15.000 euros, i del 100 
% de la valoració



Suport a les agrupacions de 
defensa forestal (ADF) de les 
comarques gironines.

Línia 2



Beneficiaris

Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) de les 
Comarques Gironines i Associacions i 
Federacions d’ADF que incloguin ADF de les 
comarques gironines.

Dotació pressupostària

183,000.00
Euros



Conceptes subvencionables (ADF)

a) Actuacions incloses en el Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’ADF.

b) Actuacions incloses en el Decret 64/1995 sobre mesures de prevenció d’incendis, o
manteniment de dipòsits per prevenció d’incendis.

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

d) Redacció o actualització del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals de l’àmbit de l’ADF.



Conceptes subvencionables (Associacions i Federacions d’ADF)

a) Actuacions de suport a les ADF associades.

b) Adquisició i instal·lació de càmeres digitals per a la detecció d’incendis forestals.



Imports mínims

• En tots els casos, el 75% del valor de l’actuació

Imports màxims

• 4.100 euros per les ADF amb una superficie 
forestal de fins a 5.000 ha

• 5.100 euros per a les ADF amb una superficie 
forestal entre 5.001 i 15.000 ha

• 6.100 euros per les ADF amb una superficie 
forestal superior a 15.000 ha

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

Import màxim subvencionable segons percentatge



Imports per a Associacions i federacions d’ADF

• MÀXIM de 8.500 euros:

• IMPORT segons la fòrmula:

Import de Subvenció a X = (0,1 · proporció núm ADF associades x + 0,9 ·
proporció àrea x) · import total disponible

On:
proporció núm ADF associades x = núm associades a X/ SUMATORI núm

associades i

proporció àrea x = àrea de X/ SUMATORI àrees i

Import màxim per percentatge

75% del pressupost previst per a 
l’actuació



Suport als ajuntaments de 
menys de 1.000 habitants per 
a treballs de manteniment de 
franges, zones verdes i 
parcel·les interiors. 

Línia 3



Beneficiaris

Ajuntaments i EMD de municipis de la província de Girona de menys de 1.000 habitants que compleixin les 
condicions següents:

• Tenir el plànol de delimitació aprovat definitivament.
• Disposar d’un projecte o memòria aprovats, segons necessitat, que defineixin les actuacions sobre la vegetació a fi de complir 

les condicions establertes en la Llei 5/2003. 
• Si es demana la subvenció pel manteniment de franges perimetrals, cal que estigui executada l’obertura de les franges per a 

les quals es demana subvenció.
• Si es demana subvenció per parcel·les interiors municipals i/o zones verdes cal que l’Ajuntament sigui propietari de les zones 

verdes o parcel·les interiors per a les quals es demana subvenció i que aquestes siguin urbanes o urbanitzables.

Dotació pressupostària

85,000.00
Euros



Conceptes subvencionables

a) Manteniment de franges perimetrals de prevenció a fi de complir les condicions que
estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.

b) Obertura de parcel·les interiors de titularitat municipal i zones verdes a fi de complir les
condicions que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.

c) Manteniment de parcel·les interiors de titularitat municipal a fi de complir les condicions
que estableixen la Llei 5/2003 i el Decret 123/2005.



Imports

• Treballs en franges perimetrals de prevenció

• Import màxim de 6.000 euros per municipi

• Obertura de parcel·les interiors municipals i zones verdes:

• Import màxim de 2.000 euros per municipi

• Manteniment de parcel·les interiors:

• Import màxim de 2.000 euros per municipi

Import màxim per percentatge

75% del pressupost previst per a 
l’actuació

Import màxim per municipi

7.500 euros



Criteris de valoració

• Haver establert el servei municipal de 
prevenció d’incendis. 

• Municipi de menor nombre d'habitants.
• Municipi de major superfície
• Municipi d'alt risc d'incendi segons el 

Decret 64/95
• Municipi situat dins d’un Perímetre de 

Protecció Prioritària

Procediment de presentació de les sol·licituds

• Memòria detallada, pressupost desglossat i 
cartografia de l’actuació per a la qual es 
demana la subvenció. 

• Certificat d’aprovació definitiva del plànol de 
delimitació en el cas que l’ajuntament no l’hagi 
tramès anteriorment a la Diputació de Girona.

• En cas de manteniment de franges i si no s’ha 
transmès anteriorment, certificat d’aprovació 
del projecte executiu d’obertura i manteniment 
de les franges de prevenció segons la Llei 
5/2003 o memòria valorada.



Suport a les associacions de 
propietaris forestals per al 
foment de la gestió forestal 
conjunta amb objectius de 
prevenció d’incendis i 
producció de biomassa. 

Línia 4



Beneficiaris

Associacions, agrupacions i federacions de propietaris forestals de la província de Girona legalment 
constituïdes i inscrites al registre corresponent, i que en el seu àmbit de treball disposin d’un instrument 
d’ordenació forestal conjunta o d’un document de planificació estratègica o equivalent, que planifiqui en els 
àmbits municipal o supramunicipal actuacions de prevenció d’incendis i/o aprofitament de biomassa, i que 
disposin d’un acord de col·laboració amb un o més ajuntaments o altres ens locals.

Dotació pressupostària

20,000.00
Euros



Conceptes subvencionables

Actuacions d’assistència externa per part de personal tècnic qualificat a les associacions per al 
foment de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o producció de 
biomassa, tals com:

- Foment d’Instruments d’Ordenació Conjunta en l’àmbit de l’associació (foment de la redacció i 
adscripcions) 

- Elaborar plans d’aprofitaments 
- Assistència tècnica per a la gestió de subvencions
- Redacció dels contractes privats entre l’associació i els socis per a la realització de treballs forestals.
- Redacció dels plecs de condicions tècniques i administratives de les actuacions i dels contractes 

entre l’associació i les empreses de treballs forestals.
- Obtenció de permisos i comunicacions.
- Marcatge, direcció d’obra i seguiment de treballs.
- Foment de subministrament de biomassa a ajuntaments, particulars o indústria.
- Foment de la dinamització de la gestió forestal conjunta amb objectius de prevenció d’incendis i/o 

producció de biomassa.



Imports

• L’import màxim que es pot atorgar
és de 3.000 euros per sol·licitud

• El percentatge màxim de subvenció
és del 50% de la despesa prevista

• Cada associació pot presentar una 
sola sol·licitud com a màxim.

Principals criteris de valoració

- La transcendència del projecte quant a prevenció 
d’incendis 

- La transcendència del projecte quant a promoció de 
circuits locals de producció i consum de biomassa

- La superfície forestal objecte del projecte
- La qualitat tècnica i claredat del projecte
- Quan les actuacions es realitzin en el marc d’un acord 

de col·laboració amb  administracions locals



Suport a les federacions i 
associacions d’ADF per a 
actuacions urgents amb 
tractor en camps agrícoles 
demanades per Bombers per 
incendis en terrenys de més 
de 50 ha. 

Línia 5



Beneficiaris

Les associacions o federacions d’ADF, vehiculant accions dutes a terme per les ADF associades que 
hagin realitzat accions urgents d’estripat de camps en cas d’incendi forestal sota sol·licitud dels 
bombers.

Dotació pressupostària

2,000.00
Euros



Conceptes subvencionables

Despeses de carburant de tractor, en actuacions urgents d’estripat de camps agrícoles, 
sol·licitades per bombers a les ADF i posteriorment certificades per ells, en cas d’incendis de 
més de 50 ha



Imports

• L’import màxim que es pot atorgar
és de 500 euros per sol·licitud

• El percentatge màxim de subvenció
és del 100% de la despesa
realitzada

Es subvencionarà el 100% de totes les 

actuacions que compleixin les condicions

establertes: 

• sol·licitades i certificades per Bombers

• Incendis de més de 50 ha d’extensió



Elements importants a 
tenir en compte en totes 
les línies
• El termini de justificació és el 31 d’octubre de 2022. Les factures 

no poden tenir data posterior.
• PRÒRROGUES: Només es concediran per motius justificats aliens a 

la responsabilitat del beneficiari. Cal sol·licitar-les UN MES ABANS 
de la finalització del termini de presentació. 

• CANVIS DE DESTÍ: Es pot sol·licitar UN canvi de destí. Cal sol·licitar-
los com a molt tard UN MES ABANS de la finalització del termini de 
presentació. Cal sol·licitar-los per fer qualsevol canvi en relació a 
l’actuació sol·licitada i concedida. 




