
 
  

  

 

 

 
 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I LA 
FEDERACIÓ D'ADF DE LES GAVARRES PER AL SERVEI DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS ALS MASSISSOS DE L'ARDENYA-CADIRETES, LES 
GAVARRES I EL MONTGRÍ DURANT LA CAMPANYA 2020. 
 

 
CN/2710 
 
I. ENTITATS QUE INTERVENEN 
 
DIPUTACIÓ DE GIRONA, representada pel seu president, Sr. Miquel Noguer i Planas, 
assistit pel Secretari General, Sr. Jordi Batllori i Nouvilas, en virtut de les facultats 
conferides per acord de la Junta de Govern del dia 5 de maig de 2020. 
 
Federació d'ADF de Les Gavarres, amb NIF G17956202, representada pel seu 
president, el Sr. Melcior Soler i Sala. 
 
II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 
 
Que els Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí són espais 
inclosos al Pla d’Espais d’Interès Natural de Catalunya i la xarxa Natura 2000 pels 
seus valors naturals, que estan qualificats com d’alt risc d’incendis forestals per la 
Generalitat de Catalunya i estan inclosos dins perímetres de protecció prioritària. 
D’altra banda, aquests espais tenen una alta freqüentació, la qual cosa obliga als seus 
òrgans gestors, així com a les administracions i altres ens implicats en la seva 
protecció a plantejar estratègies encaminades a l’acolliment, la informació als visitants i 
la vigilància per a la prevenció d’incendis forestals, col·laborant, d’aquesta manera, en 
la gestió dels mateixos. 
 
Que la Diputació de Girona, dins del seu àmbit competencial i a través del Servei de 
Medi Ambient, col·labora amb els ajuntaments, òrgans gestors d’espais naturals, ADF, 
i associacions o federacions d'ADF en actuacions que vagin encaminades a la 
protecció del territori i a la millora de la gestió dels espais d’interès natural de les 
comarques de Girona. 
 
Que la Federació d'ADF de les Gavarres, té competències, objectius, mitjans i 
interessos en la prevenció d’incendis en els àmbits d'actuació de les seves ADF 
associades al llarg de les comarques del Baix Empordà, el Gironès, la Selva, i el Pla 
de l'Estany, on s’inclouen entre d'altres els espais naturals d’Ardenya-Cadiretes, les 
Gavarres, i el Montgrí i que així mateix col·labora amb les ADF, els Ajuntaments i els 
òrgans gestors dels espais naturals.  
 
Que ambdues institucions tenen interès comú en la protecció d’aquests espais i en la 
col·laboració de forma activa amb els òrgans de gestió dels espais naturals, i en virtut 
d’això, formalitzen el present conveni amb subjecció als següents 
 

PACTES 
 



 
  

  

 

 

PRIMER. L’objecte del present conveni de col·laboració entre la Federació d'ADF de 
les Gavarres (en endavant la Federació) i la Diputació de Girona, és la participació 
econòmica d’aquesta darrera en el finançament d'un servei de prevenció d’incendis 
forestals als Massissos de l’Ardenya-Cadiretes, les Gavarres i el Montgrí amb un 
pressupost de SEIXANTA MIL EUROS (60.000,00 €), d’acord amb la valoració que 
figura a l’annex I, i la participació material de la Federació amb vehicles, material i 
instal·lacions de coordinació de la Federació i les ADF Federades. 
 
SEGON. La Diputació de Girona farà efectiva una bestreta del 90% sobre l'import, en 
favor de la Federació, un cop signat el conveni; la resta serà abonada una vegada 
presentada la certificació final a l'acabament de la campanya, sempre prèvia 
justificació de les despeses a què es destina, amb càrrec al pressupost d'enguany. Els 
lliuraments parcials s’entendran a compte de la liquidació definitiva. 
 
TERCER. La quantitat esmentada serà destinada a la contractació de personal laboral 
especialista en prevenció d'incendis, així com a les despeses de gestió i coordinació, 
assegurança, gestoria, riscos laborals, EPIS, i de combustible, organitzant un servei de 
prevenció d’incendis forestals amb les característiques que es detallen a continuació: 
 

- El servei de prevenció d’incendis tindrà una durada de setanta-sis (76) dies, 
corresponents al període comprès entre el 17 de juny i el 31 d’agost (ambdós 
inclosos). Aquest consistirà en un servei itinerant de detecció i informació, i de 
primera intervenció en petits focs. Aquesta activitat es durà a terme tots els 
dies de la setmana entre les 11:30 i les 18:30, en vehicles tot terreny equipats 
amb motobomba, i serà realitzada per un total de quatre vehicles, dos a 
Gavarres i un a cada un dels altres massissos. Dels onze oficials contractats 
durant el servei n'hi haurà vuit en actiu, dos patrullant en cada un dels vehicles.  

 
L'import del conveni serà destinat per tant a la contractació de 11 persones de 
camp, amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis (en base al què 
estableix el conveni col·lectiu per al sector forestal d’activitats forestals de 
Catalunya número 79100045012013), per un període de setanta-sis dies, així 
com un tècnic de coordinació, les despeses de gestió quant a la coordinació, 
l'assegurança i la prevenció dels riscos laborals, els EPIs i la despesa de 
combustible dels vehicles. Aquest servei serà organitzat i dirigit per la 
Federació en coordinació amb la Diputació de Girona, els òrgans gestors dels 
espais naturals, els ajuntaments locals, el Servei de Prevenció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, el Cos d’Agents Rurals i els Bombers.  

 
L’elecció del personal a contractar anirà a càrrec de la Federació, i no hi haurà en cap 
cas vincle laboral entre les persones contractades i la Diputació de Girona. A aquest 
efecte la Federació contractarà personal en funció de les proves de selecció definides 
per ella mateixa, en bases que comunicarà a l’Àrea d’acció territorial de la Diputació i 
farà públiques. El personal haurà de tenir la categoria d’especialista en prevenció 
d'incendis segons el que estableix el 1er conveni col·lectiu de treball per al sector 
d'activitats forestals de Catalunya amb codi 79100045012013. El personal haurà de 
ser coneixedor de l'espai natural on realitzarà el servei, amb experiència en la 
prevenció d'incendis forestals, així com dels cossos implicats en la lluita contra els 
incendis forestals. 
 
Funcionament del servei: 
 



 
  

  

 

 

Període Personal en 
servei  

Nombre de 
dies 

Zones Hores a la  
setmana 

horari 

17 de juny – 
31 d’agost* 

8 
 

76 Ardenya, 
Gavarres, 
Montgrí 
  

49 h 11:30 a 18:30 

*Ambdós inclosos 
 
La Federació establirà un calendari dels torns del servei, tot i que aquest serà indicatiu, 
les dates i horaris de treball de cadascun dels agents seran determinats per la 
Federació conjuntament amb el servei de prevenció d’incendis forestals, els bombers i 
els agents rurals. 
 
El servei consistirà en la realització de rutes predeterminades en l'espai natural 
corresponent. Les rutes es realitzaran en vehicles tot terreny equipats amb un equip de 
transmissions, un conjunt d’extinció amb una motobomba per a primera intervenció, 
material per a primera intervenció en l’extinció de connats d’incendi i altres eines per a 
l’actuació en l’entorn forestal. La tasca del personal de camp consistirà en la detecció 
de columnes de fum, focs, elements o fets amb risc d'incendi i també altres incidències 
de caràcter mediambiental, informació als visitants del risc d'incendi de l'espai i normes 
per a la prevenció. També podrà formar part de les tasques del personal de camp la 
primera intervenció en cas de petits focs.  
 
Les persones que realitzen el servei resten obligades a indicar l’inici i la fi d'aquest al 
coordinador mitjançant les emissores de ràdio presents en el vehicle. 
 
Zona d’actuació: Massissos de l'Ardenya-Cadiretes, de les Gavarres i del Montgrí, 
segons instruccions de la Federació, en coordinació amb l'ens gestor de l'espai 
natural, el Servei de Prevenció d’Incendis Forestals, el Cos d’Agents Rurals i els 
bombers. 
 
Durant el servei (17 de juny – 31 d’agost): 
 
El servei s’organitzarà de forma que cada dia hi haurà dos vehicles al Massís de les 
Gavarres i un en cada un dels altres espais, amb dues persones en cada vehicle, en 
horari de 11:30 a 18:30 h i cada dia del 17 de juny al 31 d’agost (ambdós inclosos).  
 
Tots els vehicles disposaran d’equips emissors-receptors, que seran cedits per la 
Federació o les ADF federades. La Federació o ADF federades aportaran, a més dels 
quatre vehicles, l'equipació d'intervenció, infraestructura administrativa, sala de control, 
xarxa de videovigilància i xarxa de comunicacions i posicionament. 
 
La tasca de les esmentades persones serà desenvolupada segons les indicacions 
concretes i supervisió del tècnic responsable de la Federació.  
 
En dies de baix risc (ALFA 0) el personal del servei de prevenció d’incendis forestals 
podrà realitzar petits treballs de manteniment d’infraestructures de prevenció 
d’incendis (pistes, senyalitzacions, vorals, punts d’aigua, entorns d’espai d’afluència 
pública) sota indicació del coordinador i sota responsabilitat de la Federació. 
 



 
  

  

 

 

En qualsevol cas, les activitats preferents del personal són la detecció i la informació. 
La possible primera intervenció d’aquests es limitarà en cas necessari a l’extinció de 
connats d’incendi quan aquesta no impliqui risc per a la seguretat del personal. La 
Federació redactarà un protocol d'actuació en què s'especificaran les tasques per a 
què el personal de camp és apte, en funció del seu nivell de formació i de la cobertura 
de la seva assegurança. Serà responsabilitat de la Federació que les activitats 
portades a terme per aquests es limitin a aquestes.  
 
La quantitat esmentada en l'apartat primer s'entén com a màxima a aportar per la 
Diputació i només es lliurarà en la seva integritat si abans s'ha justificat la despesa. 
Aquesta justificació es farà mitjançant la presentació del compte justificatiu ordinari de 
les despeses i una memòria. Es considerarà despesa elegible la que s’hagi meritat 
abans del termini de justificació, encara que no hagi estat efectivament pagada dins 
d’aquest termini. 
 
QUART. Es fa constar que la quantitat expressada en la clàusula primera precedent 
correspon al 100% de la despesa corresponent als següents conceptes (detallat en 
annex I): 
 

- La contractació laboral, durant els mesos corresponents a la durada del servei, 
d’onze persones amb la categoria d’especialistes en prevenció d'incendis, 
inclosa la remuneració salarial, les quotes de la Seguretat Social, i qualsevol 
altra quitança deduïble i objecte de retenció a càrrec de la Federació. 

- La contractació d'un tècnic per a la coordinació del servei. 
- Les despeses de prevenció de riscos laborals. 
- L'assegurança del conveni i de RC. 
- Les despeses de gestoria. 
- Les despeses de combustible dels vehicles, segons càlcul aproximat equivalent 

de 460 km al dia comptant els 4 vehicles, i la retolació dels vehicles a fi de 
complir els requisits de publicitat.  

- L'adquisició de vestuari i EPI adaptat a la normativa. 
Si bé es preveu el pagament del 100% de l’import de la despesa, aquesta subvenció 
podrà ser compatible amb altres quan aquestes cobreixin conceptes no previstos en 
aquest conveni i que puguin formar part del servei descrit, o bé conceptes contemplats 
en aquest conveni que superin l’import previst. En qualsevol cas no hi podrà haver 
sobrefinançament. 
 
CINQUÈ. Els vehicles del servei exhibiran el logotip de la Diputació de Girona. Així 
mateix, la Federació farà constar expressament el suport econòmic de la Diputació de 
Girona en qualsevol acte, publicitat o difusió que realitzi de la campanya objecte 
d’aquest conveni, així com en tota la documentació que emeti, de caràcter tècnic o 
dels anteriorment esmentats. 
 
SISÈ. El present conveni, que produeix efectes a partir de la seva signatura, quedarà 
extingit pel seu compliment el dia 30 de novembre d'enguany, o fins que s’hagin 
executat els compromisos assumits. Així mateix, s’estableix aquesta data com a límit 
per a la justificació de les despeses. 
 
SETÈ. La quantitat a pagar es modificarà d'ofici: 
 

 En cas que el beneficiari no justifiqui correctament tot l’import que s’ha de 
justificar, segons el que estableixi el present conveni. 



 
  

  

 

 

 En cas que el beneficiari presenti un compte justificatiu per un import inferior al 
que s'ha de justificar. 

 
En ambdós casos es procedirà a modificar l'import establert, per ajustar-lo al que 
efectivament hagi estat justificat correctament. 
 
El president serà l’òrgan competent per resoldre les modificacions, així com per 
resoldre els recursos que s’interposin. 
 
VUITÈ. Sobre tot allò que no quedi prou clar en el conveni és aplicable l’Ordenança 
General de Subvencions de la Diputació de Girona, la Llei 38/2003 General de 
Subvencions i el seu reglament. Aquest conveni té naturalesa administrativa, per la 
qual cosa correspondrà a la jurisdicció contenciosa administrativa el coneixement de 
les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació, modificació, resolució i 
efectes d’aquest conveni. 
 
NOVÈ. La Diputació de Girona es reserva la facultat de verificar, pels mitjans que 
estimi convenients, fins i tot amb aplicació de tècniques de mostratge, l’acompliment 
de la inversió, la qual des del seu inici té la consideració de finalista. Tanmateix el 
control financer d'aquesta subvenció es regirà per allò establert en el títol III de la Llei 
38/2003, General de subvencions, en correspondència amb la Disposició Addicional 
14a del mateix cos legal.  
 
DESÈ. Es procedirà al reintegrament de la subvenció en cas d’incompliment dels 
pactes previstos en aquest conveni, i en els supòsits previstos a l'art. 37 de la Llei 
38/2003, General de subvencions, i a l’Ordenança General de Subvencions de la 
Diputació de Girona. 
 
I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni en el lloc 
i la data que s’assenyalen. 
 
Santa Cristina d'Aro,     Girona,  
 
Per la Federació d'ADF de les Gavarres   Per la Diputació de Girona 
El president      El president  
 
 
 
 
 
 
Melcior Soler i Sala     Miquel Noguer i Planas  
  

 
       El secretari general 

 
 
 
 
 
 

       Jordi Batllori i Nouvilas 



 
  

  

 

 

 
 

ANNEX I 
    

     COST DEL DISPOSITIU DE PREVENCIÓ D'INCENDIS A ARDENYA-GAVARRES-MONTGRÍ 

     

     

     Període de servei: 17 de juny –31 d'agost (76 dies) 
 Horari: 

 
11:30 – 18:30 h (7 hores) 

 

     

     

     COSTOS       Cost 

          

Vigilants       47.290,32 

Assegurances     433,73 

Coordinació, gestió i prevenció de riscos     3.080,36 

Vestuari i EPI     2.367,99 

Despeses de gestoria 
  

1.737,24 

Combustible     5.090,36 

TOTAL 
   

60.000,00 
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