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Butlletí: Ajuts per a l’adquisició de material de transmisions i

posicionament per ales agrupacions de defensa forestal
ORDRE AAM/29/2014, de 7 de febrer, per la qual s'aproven les bases

reguladores dels ajuts per a l'adquisició de material de transmissions
i posicionament per a les agrupacions de defensa forestal, i es
convoquen els corresponents a 2014.
OBJECTIU
L’objecte dels ajuts que estableix l’Ordre és l’adquisició de material de transmissions i
posicionament per a les agrupacions de defensa forestal (ADF).

BENEFICIARIS
Poden ser beneficiàries d’aquests ajuts les ADF que compleixin els requisits següents:
a) Han d’estar legalment constituïdes i inscrites al registre d’ADF de la Direcció General del Medi
Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural,
i tenir la composició de la Junta Directiva actualitzada a l’esmentat registre.
b) No trobar-se en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, general de subvencions, ni les que impedeixen tenir la condició de persona beneficiària
en el Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, per la qual s’aprova el Text refós de la Llei de
finances públiques de Catalunya.

ACTUACIONS SUBVENCIONABLES
Serà subvencionable per aquesta Ordre el material que es detalla a l’annex 2 d’aquesta mateixa
Ordre. Aquest material ha de complir les condicions següents:

a) Tot material que rebi alguna mena de subvenció regulada en aquestes bases, sigui en la seva
totalitat o amb cofinançament, ha de ser propietat de l’ADF, utilitzat únicament i exclusivament per
a finalitats de l’ADF i només per membres d’una ADF que no rebin cap remuneració per la utilització
d’aquest material.
b) Els vehicles on s’instal·lin equips han d’estar pintats de color groc (RAL 1023) i identificats.
Aquesta identificació es farà únicament amb escuts, símbols o distintius propis de les ADF. La
instal·lació d’equips en qualsevol altre vehicle que no compleixi els requisits anteriors ha de tenir
l’autorització expressa i escrita del director general del Medi Natural i Biodiversitat.

TERMINI
Termini de presentació de sol·licituds finalitzar el 18 de març de 2014
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